UCHWAŁ A Nr 232/XXXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szko łom
o uprawnieniach szkó ł publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 2a, 3, 3d, 4 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie
o ś wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó źn. zm I . ), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr
142, poz. 1592 z pó źn. zm. 2 )Rada Powiatu Bydgoskiego uchwala, co nast ępuje:
§1. Okre śli ć szczegó ł owy tryb udzielania rozliczania i kontroli przez Powiat Bydgoski
dotacji na częś ciowe pokrycie kosztów dzia łalno ś ci dydaktycznej, wychowawczej lub innej
realizowanej przez niepubliczne szko ły o uprawnieniach szkó ł publicznych, uwzgl ędniaj ący
podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny by ć zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji, stanowi ącym zał . nr 3 do uchwały.
§2. Dotacja, o której jest mowa w § 1 uchwa ły, przeznaczona jest wy łącznie
na dofinansowanie realizacji zada ń szkoły lub placówki w zakresie kszta łcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki spo łecznej. Dotacje mog ą być wykorzystane wyłącznie na
pokrycie wydatków bie żących szkoły lub placówki.

p. Dotacje planuje si ę w budżecie Powiatu Bydgoskiego wg nast ępuj ącej klasyfikacji
budżetowej: dział 801, rozdział właściwy dla typu szko ły, § 2540 - Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej szko ły lub innej placówki o światowo - wychowawczej.
§4. Rozliczenie dotacji za dany rok bud żetowy nast ępuje w terminie do 31 grudnia
danego roku bud żetowego, według wzoru stanowi ącego załącznik Nr 2 do uchwa ły.
§5. Podstawą okreś lenia dotacji i sposób jej wykorzystania podlegaj ą kontroli Powiatu
Bydgoskiego w trybie okre ślonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§6. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiemu.
§7. Traci moc Uchwał a Nr 34/VI/03 Rady Powiatu bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szko łom o
uprawnieniach szkó ł publicznych.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty og łoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
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Zmtany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz U z 2004 r. Nr r09, poz". 1,:61, Dz.,if. z 2005 r. Nr 137, pozI304, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.
2731. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz.1020, Nr 137, poz.l 304, Nr 167, poz. 1400: ''N;' 04, poz. 788. z Dz. U z 2006 r Nr 249, poz.2104, Nr 144, pozI043, Nr 208, poz.
1532.z Dz. U. z 2007 r. Nr 227, poz. 1658. Nr 42, poz 273. Nr 80, poz 542. Nr 120, poz. 818. Nr-144:poz.791, Nr 181, poz.1292, z Dz. U. z 2008 r. Nr 181. poz. I 292, Nr 180, poz. 1280,
Nr 70, poz. 416. Nr 145, poz 917, Nr 216, poz. 1370. z Dz. U z 2009 r Nr 145, poz.9I 7, Nr 6. poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz_ U z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz984, Nr 200, poz.I688, z Dz. U z 2003 r. Nr 200, poz.
!688. Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568. z DZ. U z 2004 r Nr 153, poz 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806, z Dz. U. z 20007 r Nr 173, poz. 1218, z Dz. U z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111. z Dz. U z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753

Uzasadnienie

Potrzeba aktualizacji uchwa ły Rady Powiatu Nr 34/VI/03 z dnia 20 marca 2003 r.,
wynika z nowelizacji art.80 i 90 ustawy o systemie o światy wprowadzaj ącej uściślenia zasad
udzielania dotacji organu prowadz ącego szko ły niepubliczne o uprawnieniach szkó ł
publicznych oraz wprowadzenia obowi ązku kontroli wykorzystania dotacji.

Załącznik Nr I do Uchwa ł y Nr 232/XXXVII/09
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.12.2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania przez Powiat Bydgoski dotacji
niepublicznym szko łom o uprawnieniach szkó ł
publicznych

Szczegó łowy tryb udzielania i rozliczania przez Powiat Bydgoski
dotacji dla niepublicznych szkó ł o uprawnieniach szkó ł publicznych

§1
Do niepublicznych szkół , o których mowa w tytule zalicza si ę szkoły i placówki
kompetencyjnie podporz ądkowane samorz ądowi powiatowemu zgodnie z art.5 ust.5a ustawy
o systemie o światy.
§ 2
Powiat Bydgoski udziela niepublicznym szko łom, o których mowa w tytule, dotacji
na jednego ucznia w wysoko ści 50 % wydatków bie żących, ponoszonych na jednego ucznia
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju przez najbli ższy powiat (art. 90 ust.3
ustawy o systemie o światy)
§3

Dotacji udziela si ę na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadz ącej szkołę niepubliczną.
§4
Warunkiem udzielenia dotacji jest przedstawienie, nie pó źniej niż do dnia 30 wrze śnia roku
poprzedzaj ącego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji z podaniem informacji
o planowanej liczbie uczniów, na podstawie której mo żna okre ślić wielkość dotacji.
5
Organ dotuj ący dokonuje weryfikacji wysoko ści kwoty udzielonej dotacji w nast ępuj ących
terminach:
31 sierpnia
1) do 30 wrze śnia danego roku bud żetowego za okres 1 stycznia
żetowego
za
okres
1
wrze
śnia
—
31 grudnia
do
31
grudnia
danego
roku
bud
2)
1. Weryfikacji otrzymanej kwoty dotacji za okres, o którym mowa w § 5 pkt 1 dokonuje si ę
dzieląc rzeczywist ą kwotę wydatków ponoszonych w szko łach tego samego typu i rodzaju
prowadzonych przez powiat, przez osiem miesi ęcy i średniomiesi ęczną liczb ę wszystkich
uczniów zapisanych i ucz ęszczaj ących do publicznych placówek danego typu w tym
okresie.
Weryfikacji otrzymanej kwoty dotacji za okres. o którym mowa w § 5 pkt 2 dokonuje si ę
dzieląc rzeczywist ą kwotę wydatków ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju
prowadzonych przez powiat, przez trzy miesi ące i średniomiesi ęczną liczbę wszystkich
uczniów zapisanych i ucz ęszczaj ących do publicznych placówek danego typu w tym.

3. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadz ąca szko łę, zwana dalej "organem
prowadzącym", składa wniosek o udzielenie dotacji do Zarz ądu Powiatu w Bydgoszczy
w terminie do dnia 30 wrze śnia roku poprzedzaj ącego rok udzielania dotacji.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za łącznik nr 3 do niniejszej uchwa ły.
5. Dotacja jest przekazywana w 12 cz ęściach w terminie do ostatniego dnia ka żdego
miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku sporz ądzonym wg wzoru, o którym
mowa w zał . nr 3 do uchwały.
6. Dotacj ę przekazuje si ę zaliczkowo w terminach miesi ęcznych.
7. Szkoła przekazuje organowi dotuj ącemu informacje na temat liczby uczniów
uczęszczaj ących do szko ły w miesiącu, w którym nastąpi udzielenie dotacji, nie pó źniej
niż do 20 dnia miesi ąca.
8. Szkoła sporządza i przekazuje organowi dotuj ącemu nie pó źniej niż do 20 dnia miesi ąca
następuj ącego po miesi ącu. w którym nast ąpi ło przekazanie raty dotacji, rozliczenie
z wykorzystania dotacji za okres od pocz ątku roku kalendarzowego do ko ńca danego
miesiąca z uwzgl ędnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego miesi ąca.
9. Wzór rozliczenia stanowi za łącznik nr 2 do niniejszej uchwa ły.
10. Przekazanie przez szko łę informacji, o której mowa w ust. 7 oraz rozliczenia, o którym
mowa w ust. 8, stanowi warunek przekazania szkole kolejnej raty dotacji za dany miesi ąc.
11. Organ dotuj ący przekazuje kolejn ą ratę dotacji w wysoko ści uwzgl ędniaj ącej aktualną
liczbę uczniów podan ą przez szko łę w rozliczeniu, o którym mowa za ł . nr 2 do uchwały.
12. W miesi ącach lipiec-sierpie ń dotacje b ędą przekazywane na podstawie liczby uczniów
wykazanych w sprawozdaniu za miesi ąc czerwiec danego roku bud żetowego.
13. Organowi dotuj ącemu przys ługuje prawo kontroli liczby uczniów.
14. Przewiduje si ę mo żliwość dokonania korekty wypłaconej dotacji w przypadku
stwierdzenia, że faktyczna liczba uczniów jest inna ni ż liczba uczniów, wed ług której
wypłacono dotacje. Wówczas kolejna cze ść dotacji korygowana jest o ró żnice miedzy
wypłaconą a nale żną dotacj ą.
15. Ustala si ę sposób rozliczenia dotacji:
1) w przypadku nadp łaty - potr ącenie z nast ępnych nale żnych części dotacji,
2) w przypadku braku takiej mo żliwo ś ci organ dotuj ący zobowi ąże organ dotowany
do zwrotu nadp łaconej dotacji,
3) w przypadku niedop łaty - przekazanie z nast ępnymi nale żnymi częściami dotacji.
16. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienale żnie lub
w nadmiernej wysoko ści, podlega zwrotowi do bud żetu Powiatu Bydgoskiego wraz
z odsetkami w wysoko ści okre ś lonej jak dla zaległo ści podatkowych. Odsetki nalicza si ę
od dnia doręczenia informacji lub poinformowania w inny udokumentowany sposób
o stwierdzeniu nieprawid łowo ści.
§6
1. Organ dotuj ący kontroluje prawid łowo ść wykorzystania dotacji przyznanych szko łom na
następuj ących zasadach:
a) Kontrolę prawidłowo ści wykorzystania dotacji przeprowadza si ę na podstawie
upoważnienia wydanego przez Starost ę Bydgoskiego.
b) Kontrol ę , o której mowa w ust. 1, przeprowadza si ę po uprzednim. na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadz ącego o zakresie
kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.
2. Zakres kontroli prawid łowo ści wykorzystania dotacji obejmuje w szczególno ści:
a) dane uj ęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 3, w porównaniu
z dokumentacj ą podstawową,

Załącznik Nr 2 do Uchwa ł y Nr 232/XXXV11/09
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.12.2009r.
■■
sprawie
ustalenia
trybu
udzielania
i rozliczania przez Powiat Bydgoski dotacji
niepublicznym szko ł om o uprawnieniach szkó ł
publicznych

(pieczęć organu prowadzącego szko łę )

ROZLICZENIE DOTACJI
otrzymanych z bud żetu Powiatu Bydgoskiego na zadania o światowe w roku
1.Nazwa i adres organu prowadz ącego szko łę lub placówkę niepubliczn ą
2. Nazwa szko ły lub placówki niepublicznej
3.Numer rachunku bankowego
4.Rozliczenie dotacji z rozdzia łu
a)Rozliczenie zbiorcze dotacji:
Miesi ąc

Stycze ń
Luty
Marzec
Kwiecie ń
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie ń
Wrzesie ń
Pa ździernik
Listopad
Grudzie ń
Razem

Liczba uczniów
wykazana na ostatni
dzie ń miesi ą ca

Kwota otrzymanej
dotacji

Kwota dotacji
wydatkowana

b) dane uj ęte w miesi ęcznych informacjach. o których mowa w § 5 ust. 7. w zakresie
zgodno ś ci ze stanem faktycznym wykazanej liczby uczniów. w odniesieniu do danych
zawartych w obowi ązuj ącej zgodnie z odr ę bnymi przepisami, dokumentacji szko ł y.
c) dokumentacj ę organizacyjn ą. finansow ą i przebiegu nauczania. na podstawie której
dotowany potwierdzi. że wykorzysta ł dotacj ę na pokrycie wydatków bie żących szkoły.
3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontroluj ący przedstawia w protokole kontroli.
4. Kontrolowanemu przys ługuje prawo zg łoszenia, przed podpisaniem protoko łu kontroli.
zastrze że ń co do ustale ń zawartych w protokole kontroli. Zastrze żenia nale ży zgłosić
kontroluj ącemu na pi ś mie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko łu kontroli.
W razie zg łoszenia zastrze że ń, o których mowa w ust. 4, kontroluj ący jest zobowi ązany
dokonać ich analizy i. w miar ę potrzeby, podj ąć dodatkowe czynno ś ci kontrolne. a w
wypadku stwierdzenia zasadno ści zastrze że ń - zmieni ć lub uzupe łni ć odpowiedni ą część
protoko łu kontroli.
6. W razie nieuwzgl ę dnienia zastrze żeń w cało ści lub w cz ęści. kontroluj ący przekazuje na
pi śmie swoje stanowisko zg łaszaj ącemu zastrze żenia. Zgłaszaj ący zastrze żenia podpisuje
protokó ł w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontroluj ącego.
7. Kontrolowany mo że odmówi ć podpisania protoko ł u kontroli. sk ładaj ąc. w terminie
właściwym do jego podpisania_ wyja ś nienie tej odmowy.
8. O odmowie podpisania protoko ł u kontroli i z ło żenia wyja ś nień kontroluj ący czyni
wzmiank ę
w protokole. Odmowa podpisania protoko łu przez kontrolowanego nie
stanowi przeszkody do realizacji ustale ń kontroli.

c) Rozliczenie szczegó łowe z wykonania otrzymanej dotacji z bud żetu Powiatu
Bydgoskiego za:
miesiąc
roku

I.

Kwota otrzymanej dotacji w z ł

2.

Wykorzystanie dotacji w z ł **

za miesi ąc
sprawozdawczy

za miesi ąc
sprawozdawczy

Rodzaj wydatków

narastaj ące od
początku roku
kalendarzowego

narastaj ąco od
początku roku
kalendarzowego

wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk ładki na ubezpieczenie spo łeczne
składki na fundusz pracy
sk ładki na ubezpieczenie zdrowotne
zakup materia łów i wyposażenia
zakup środków żywno ś ci
zakup leków i materia łów medycznych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
zakup energii
zakup us ług pozosta łych
Inne (jakie)

RAZEM wykorzystanie dotacji

3.

Kwota dotacji do rozliczenia
(dotacja otrzymana minus dotacja wykorzystana)

za miesi ąc
sprawozdawczy

narastaj ąco od
początku roku
ka lenarzoweG
d
. ., o

" Nale ży poda ć rozdzia ł z którego szko ła otrzyma ła dotację . W przypadku otrzymywania dotacji z kilku
rozdzia łów należy wype łni ć kolejne egzemplarze rozliczenia.
** W tabeli nale ży ująć tylko wydatki o których mowa w § 2 do niniejszej uchwa ły (zgodnie z art. .106 ust. 4
pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych wydatkami bie żą cymi są wynagrodzenia i uposażenia osób
zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodze ń uposaże ń ; zakupy towarów i us ług; koszty
utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szko ły/placówki i realizacj ą ich statutowych
zada ń)

Oświadczam, ż e wszystkie podane przeze mnie dane s ą zgodne z rzeczywisto ścią.
Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialno ści za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o
odpowiedzialno ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14
poz. 114 z pó źn. zm .)

(podpis i piecz ątka osoby upoważ nionej do reprezentowania organu prowadz ącego szkołę)

b) Bieżą ca informacja o liczbie uczniów szko ły:
Lp.

Nazwa szko ł y

Liczba uczniów szko ł y w ostatnim

Liczba uczniów przedstawionych

dniu miesi ąca'

w informacji w miesi ącu 2

roku .......
1.
--ł

Ostatni miesicie w którym udzielono dotacji.
Informacja na temat liczby uczniów W nziesictcu, na kron , ma by ć udzielona dotacja
Przyczyny zmiany stanu liczby do poprzedniej informacji - ilo ść osób:
osób
przyję tych uczniów do szko ły
osób
rezygnują cych z nauki
skreślonych z listy
osób
nie promowanych
osób
osób
inne, jakie

roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 232/XXXVII/09
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.12.2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania przez Powiat Bydgoski dotacji
niepublicznym szko ł om o uprawnieniach szkó ł
publicznych

(Organ prowadz ący
oraz adres lub siedziba)

, dnia
(miejscowo ść)

r.

Zarz ą d Powiatu
w Bydgoszczy
Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok

dla szko ły:
(nazwa i adres szkoły)

prowadzonej przez

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkó ł
i posiada uprawnienia szko ły

z dnia

- zaświadczenie nr

publicznej nadane przez
decyzja nr

z dnia

2. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia
- w tym uczniów klas programowo najwy ższych

osób.

3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 wrze śnia do dnia 31 grudnia
- w tym uczniów klas pierwszych

osób

osób

osób.

4. Dotacje prosz ę przekazywać na rachunek bankowy szko ły:
nazwa i adres szko ły .
nazwa i adres banku .
numer rachunku bankowego
5. Zobowiązuj ę się do bieżącego informowania o zmianach zachodz ących w liczebno ści uczniów.

(podpis i piecz ątka osoby upowa żnionej
do reprezentowania organu prowadz ącego)

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji sk ł ada si ę w terminie do dnia 30 wrze ś nia roku poprzedz ąj ącego rok
udzielania dotacji.

