
          

 

UCHWAŁA NR 10/2017 

 

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W POLICACH  

 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom  

projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie dotacji  

udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom i placówkom niepublicznym  

o uprawnieniach szkół publicznych. 

 

 

Na podstawie § 6 oraz § 11 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach 

z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Nie wnosi się uwag do poddanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu  

w Policach w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom  

i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych stanowiącego załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuję    się    Przewodniczącego    Powiatowej    Rady    Działalności   Pożytku 

Publicznego w Policach do przedłożenia niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Policach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

 
Przewodniczący 

Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Policach 
 
 

Ryszard Rogoziński 

 
 
 
 
 

 

 

Na oryginale właściwy podpis 
 

 



Załącznik 

do uchwały Nr 10/2017 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

projekt 

 

 

UCHWAŁA NR …/…/2017 
 

RADY POWIATU W POLICACH 
 

z dnia ……… 2017 r. 

 

w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego  

szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych  

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z art. 90 ust. 4  

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,  

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Uchwała  ustala   tryb   udzielania   i   rozliczania   dotacji, tryb i zakres kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz termin i sposób rozliczenia dotacji 

udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom i placówkom niepublicznym  

o uprawnieniach szkół publicznych. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – rozumie się przez to szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,                  

o której mowa w art. 2 pkt 2 oraz art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.                  

o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), wpisaną do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, 

prowadzonej przez Powiat Policki; 

2) placówce – rozumie się przez to placówki niepubliczne wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.), wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, o której mowa  

w art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, prowadzonej przez Powiat Policki; 

3) dotowanym – rozumie się przez to podmiot prowadzący szkołę lub placówkę 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w pkt 1 i 2, któremu 

przyznano dotację z budżetu Powiatu Polickiego; 

4) dotacji – rozumie się przez to dotację podmiotową udzielaną szkołom lub placówkom 

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, przyznawaną z budżetu Powiatu 

Polickiego; 

5) uczniach – rozumie się przez to także słuchaczy i wychowanków; 

6) rzeczywistej liczbie uczniów – rozumie się przez to liczbę uczniów znajdujących się                   

na listach uczniów w poszczególnych klasach pierwszego dnia danego miesiąca; 

7) uczniach z niską frekwencją – rozumie się przez to uczniów, których uczestnictwo  

 w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu, potwierdzone jest na    

 listach obecności własnoręcznym podpisem w mniej niż 50%; 

8) liczbie uczniów, na których przysługuje dotacja – w przypadku szkół, w których nie jest   



realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, rozumie się przez to liczbę  

uczniów, jaka pozostała po odjęciu od rzeczywistej liczby uczniów liczby uczniów  

z niską frekwencją w poprzednim miesiącu, a w przypadku szkół, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, rozumie się przez  

to rzeczywistą liczbę uczniów;  

9) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Policki; 

10) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Policach; 

11) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz.  U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). 

 

§ 3. 1. Niepubliczne szkoły  podstawowe  specjalne  i  gimnazja specjalne  oraz  szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu Powiatu 

na zasadach określonych w uchwale. 

2. Niepubliczne placówki, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, otrzymują dotacje  

z budżetu Powiatu na zasadach określonych w uchwale. 
 

§ 4. Niepubliczne   szkoły   i   placówki   otrzymują   dotację   z   budżetu   Powiatu    pod 

warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę złoży Zarządowi wniosek 

o jej udzielenie wraz z właściwym oświadczeniem zawierającym informację  

o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 5. 1. Szkoły, o  których  mowa w  § 3  ust.  1  uchwały, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 

100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem określonym w § 4 uchwały. 

2. Szkoły  niepubliczne  o  uprawnieniach  szkół  publicznych, o  których  mowa w  § 3  

ust.  1  uchwały, a niewymienione  w  ust. 1, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w 

co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację  

w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod 

warunkiem określonym w § 4 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3. Uczestnictwo uczniów  

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności na tych zajęciach. 

3. W przypadku braku na  terenie  Powiatu  szkoły  danego  typu  i  rodzaju  prowadzonej 

przez Powiat kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, ustala się w wysokości 50% podstawowej 

kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę 

danego typu i rodzaju kwotę dotacji ustala się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji 

dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego 

typu i rodzaju.  

4. Niepubliczne   szkoły   podstawowe   specjalne,   w   których   zorganizowano   oddział 

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Powiatu 

dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Powiatu, pod warunkiem określonym w § 4 uchwały.  
 

§ 6. 1. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą 

się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały, przysługuje 

również  na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 



2. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 5  ust. 1 uchwały, w których zorganizowano 

internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1, na każdego 

wychowanka tego internatu dotację z budżetu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 

takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem określonym w § 4 uchwały. 

3. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, przysługują za lipiec  

i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach,  

o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały. 

4. W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji przyznanej na uczniów z niską 

frekwencją dotacja w kolejnym miesiącu podlegać będzie odpowiedniemu zmniejszeniu. 
 

§ 7. 1. Niepubliczne placówki, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, otrzymują dotację na 

każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju 

placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, pod warunkiem określonym w 

§ 4 uchwały, przy czym wysokość tej dotacji, dla niepublicznych placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest proporcjonalna do czasu 

pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn kwoty równej kwocie 

przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień,  

i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.  

2. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii 

i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę,  

a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – także szkołę podstawową, 

w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują niezależnie od dotacji, o której 

mowa w ust. 1, na każdego ucznia tej szkoły lub tego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej dotację z budżetu Powiatu w wysokości, o której mowa odpowiednio w § 5 ust. 

1 i 4 uchwały, pod warunkiem określonym w § 4 uchwały.  

3. Niepubliczne   specjalne   ośrodki   szkolno-wychowawcze    posiadające    w    swoich 

strukturach przedszkole otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1,  

na każdego ucznia tego przedszkola dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem określonym w § 4 uchwały. 

4. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 

ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Powiatu  

w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem 

określonym w § 4 uchwały. 
 

§ 8. 1. Wysokość  dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1 i 4, § 6 ust. 2 oraz § 7 uchwały,  

w danym roku budżetowym ustala się indywidualnie dla danego typu i rodzaju szkoły oraz 

placówki, na podstawie przepisów art. 89c ust. 1 ustawy oraz § 5-7 uchwały. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w § 5 ust. 2 uchwały, w danym roku budżetowym 

ustala się indywidualnie dla danego typu i rodzaju szkoły, na podstawie przepisów art. 78c 

ust. 3-6 ustawy oraz § 5 ust. 2-3 uchwały.  

3. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji lub w wyniku zmiany kwoty 

przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu wysokość dotacji,  

o której mowa w § 5-7 uchwały, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części 

dotacji, jest ustalana zgodnie z art. 89c ust. 2 ustawy. 



4.  Wysokość dotacji, o której mowa w § 5 ust. 3 uchwały, w danym roku budżetowym 

ustala się indywidualnie dla danego typu i rodzaju szkoły, na podstawie informacji, 

umieszczonej, w Biuletynie Informacji Publicznej najbliższego powiatu, prowadzącego 

szkołę danego typu i rodzaju, o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla danego typu  

i rodzaju szkoły, a w przypadku jego braku na podstawie informacji umieszczonej,  

w Biuletynie Informacji Publicznej najbliższego województwa, prowadzącego szkołę danego 

typu i rodzaju. W celu ustalenia najbliższego powiatu lub województwa stosuje się narzędzie 

pomocnicze, o którym mowa w art. 78a ust. 17 ustawy. 

5. W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu ogłasza się informacje, o których mowa  

w art. 89d ust. 1 ustawy oraz informację o podstawowej kwocie dotacji ogłoszonej przez 

przybrany najbliższy powiat lub województwo, będącej podstawą do ustalenia wysokości 

dotacji,  o której mowa w § 5 ust. 3 uchwały. 

6. O wysokości dotacji udzielonej szkole w danym roku budżetowym oraz o jej zmianach  

i sposobie rozliczenia Zarząd powiadamia dotowanego na piśmie.  
 

 § 9. 1. Do czasu ustalenia wysokości dotacji w danym roku budżetowym, o której mowa                   

w  § 8 ust. 4 uchwały, dotowanym będzie przekazywana dotacja w dotychczasowej 

wysokości.     

 2. Jeżeli w wyniku ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w § 8 ust. 4 uchwały,  

w danym roku budżetowym albo w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

obowiązującej w najbliższym powiecie lub województwie uległa zmianie suma kolejnych 

należnych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego 

następującego po miesiącu, od którego obowiązuje zaktualizowana w najbliższym powiecie 

lub województwie podstawowa kwota dotacji względem sumy części dotacji przekazanych od 

początku roku budżetowego, rozliczenia dokonuje się stosując odpowiednio § 8 ust. 3 

uchwały. 

 

§ 10. Dotacje, o których mowa w § 5-7 uchwały,  przekazywane są w 12 częściach  

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotu dotowanego, 

z tym, że część dotacji za grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia. 

 

§ 11. 1. Podstawą wyliczenia przekazywanych dla szkół części dotacji są sporządzane  

przez  dotowanego i przedkładane Zarządowi, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, 

comiesięczne informacje o rzeczywistej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień tego 

miesiąca, z uwzględnieniem przekazanych części dotacji. 

2. W przypadku szkół, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, informacja, o której mowa w 

ust. 1, powinna dodatkowo uwzględnić  liczbę uczniów z niską frekwencją  w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy informacja. 

3. W przypadku szkół, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, informację o liczbie uczniów 

z niską frekwencją w grudniu danego roku należy przedłożyć Zarządowi                                         

w terminie do 23 grudnia danego roku. 

4. Wyliczanie  oraz  przekazywanie  kolejnych części dotacji dla placówek  następuje na 

podstawie sporządzanych przez dotowanego i przedkładanych Zarządowi, w terminie           

do 10. dnia każdego miesiąca, comiesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, wg 

stanu na pierwszy dzień tego miesiąca, z uwzględnieniem przekazanych części dotacji. 

5. Wzór informacji  miesięcznej szkół o liczbie uczniów, na których przysługuje dotacja 

oraz  wyliczenia kolejnych części dotacji, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

6. Wzór informacji miesięcznej placówek o rzeczywistej liczbie uczniów oraz wyliczenia 

kolejnych części dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 



7. Dotowany sporządza i  przekazuje  Zarządowi,  w  terminie  do  dnia  31  stycznia  roku 

następującego po roku udzielenia dotacji, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji.  

8. Wzór rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

9. Dotacja niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, 

podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.  

 

§ 12. Dotacja   przekazywana   jest   na   rachunek   bankowy    wskazany    przez    organ 

prowadzący szkołę lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany 

numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest 

powiadomić Zarząd stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku 

bankowego.  
 

§ 13. 1. Zarząd  kontroluje  prawidłowość  pobrania i wykorzystania  dotacji  udzielanych z  

budżetu Powiatu. Kontrola obejmuje: 

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów  wykazywanej w informacjach,  

o których mowa w § 4 oraz § 11 ust. 1-2 i 4 uchwały, na podstawie dokumentacji, 

stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji, w tym list obecności, o których mowa 

w § 5 ust. 2 uchwały; 

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji na zadania określone 

w art. 90 ust. 3d-da ustawy;  

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa  

w  § 11 ust. 8 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Obowiązkiem dotowanego objętego kontrolą jest zapewnienie kontrolującym 

warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,                                 

w szczególności: 

1) zapewnienie prawa wstępu do kontrolowanej jednostki; 

2) niezwłoczne przedstawienie dokumentów objętych zakresem przedmiotowym kontroli; 

3) terminowe udzielanie wyjaśnień oraz składanie oświadczeń, w tym przez osoby 

upoważnione przez osobę prowadzącą lub organ prowadzący; 

4) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby podmiotu dotowanego oraz miejsca 

prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez podmiot dotowany.       

3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd.  

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli są pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Policach.  

5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotowanego lub w szkole bądź placówce 

dotowanego. Za zgodą dotowanego kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być 

przeprowadzone również w Starostwie Powiatowym w Policach, jeżeli może                      to 

usprawnić kontrolę. 

6. Osobom upoważnionym do przeprowadzenia  kontroli  zapewnia  się  prawo  wstępu   

do siedzib dotowanych oraz wglądu do prowadzonej przez nich dokumentacji dotyczącej 

przedmiotu kontroli. 

7.  Kontrola może być przeprowadzona w ciągu roku, w którym udzielono dotacji, a także 

przez okres 5 lat od udzielenia dotacji. 

8. W ramach kontroli osoby upoważnione przez Zarząd mogą badać dokumenty, które 

mogą mieć znaczenie dla oceny zgodności ze stanem faktycznym liczb uczniów podanych 

przez dotowanego w informacjach, o których mowa w § 4 i § 11 ust. 1-4 uchwały, lub 

prawidłowości wykorzystania dotacji oraz żądać od dotowanego udzielenia ustnie lub na 

piśmie informacji w tym zakresie. 



9. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić 

dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 

określonym przez kontrolującego. 
 

§ 14. 1. W   przypadku   utrudniania  lub  udaremniania   przez   szkołę,  placówkę  lub 

przez organ prowadzący, czynności kontrolnych, o których mowa w § 13, Zarząd wzywa 

kierownika tego podmiotu lub organ prowadzący ten podmiot do zaprzestania tych działań                

w określonym terminie. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd wstrzymuje 

przekazywanie podmiotowi dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole 

czynności kontrolnych. 

3. Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie, 

może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań 

dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, o których mowa w art. 90 ust.  

3d-da ustawy, poniesionych przez dany podmiot w okresie roku budżetowego, w którym 

została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok 

budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania                       

w poszczególnych latach budżetowych. 
 

§ 15. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół. 
 

§ 16. 1. Dotowany   zobowiązany   jest  do   podpisania   protokołu   niezwłocznie,  nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, a w przypadku niewykonania tego 

obowiązku protokół uznaje się za przyjęty bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5. 

2. Dotowany może odmówić podpisania protokołu składając, w terminie właściwym           

do jego podpisania, pisemnie wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. 

3. Odmowę   podpisania   protokołu   kontroli  kontrolujący  oraz  dotowany  odnotowują 

w protokole kontroli. 

4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, 

w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach. 
5. Osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowaną szkołę albo placówkę 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem. Prawo to przysługuje  co 

do ustaleń zawartych w protokole kontroli, do czasu podpisania protokołu, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, kontrolujący dokonuje ich 

analizy, w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku 

stwierdzenia ich zasadności zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli. 

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, kontrolujący 

przekazuje na  piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 

8. W terminie 7 dni od dnia doręczenia stanowiska, o którym mowa w ust. 7, dotowany 

może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniesionych zastrzeżeń. Wniosek składa się  

Zarządowi, który jest uprawniony do jego rozpoznania.  

9. Zarząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

wniesionych zastrzeżeń rozstrzyga o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w części albo 

podejmuje rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, które jest doręczane dotowanemu 

wraz z uzasadnieniem. Rozstrzygnięcie Zarządu jest ostateczne. 

10. Kontrolujący na podstawie wyników kontroli opracowuje projekt wniosków 

pokontrolnych, które przedstawia Zarządowi. 

11. Zarząd w oparciu o projekt wniosków pokontrolnych wydaje zalecenia pokontrolne, 

które są doręczane dotowanemu. 



12. Dotowany jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zarządu o sposobie  

wykonania zaleceń pokontrolnych, w terminie 14 dni od ich doręczenia.  
 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 

§  18. Traci   moc   uchwała   Nr   IX/71/2015   Rady   Powiatu   w   Policach   z   dnia                         

25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Polickiego szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2738 i 4849). 

 

§ 19.  Uchwała    wchodzi    w    życie    po    upływie    14    dni    od    dnia     

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
  



– WZÓR – 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr …/.../2017 

Rady Powiatu w Policach 

z dnia ……… 2017 r. 

  

 

...................., dnia .......... r. 

................................................................................ 

                  (pieczęć dotowanego) 

 

Zarząd Powiatu w Policach 
   

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO WRAZ Z INFORMACJĄ  

O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 

 
Wnoszę o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Polickiego na rok …....; jednocześnie składam 

informację  o  planowanej  liczbie  uczniów w roku ........ w szkole /placówce*: 

......................................................................................................................................................, 
(nazwa i adres szkoły/placówki*)  
......................................................................................................................................................,

......................................................................................................................................................, 
(typ szkoły/placówki, system kształcenia, zawody kierunki kształcenia*)  

 

prowadzonej przez ................................................................. 

1. NIP dotowanego ........................................... 

2. REGON dotowanego .................................... 

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek* niepublicznych 

………...................................................................................................................................... 

4. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły/placówki* publicznej…………………... 

......................................................................................................................................................

5. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych* 

12) Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ........, w tym 

uczniów klas programowo najwyższych ............ 

13) Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ................, w tym 

uczniów klas pierwszych ............ 

14) Inne dane o  planowanej  liczbie  uczniów,  od  których  zależą  uprawnienia  do  

uzyskania dotacji (dotacja na podstawie § 5 ust. 4 i § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 2-4 uchwały)  

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy dotowanego (nazwa i adres banku, numer 

rachunku bankowego)**............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 



Zobowiązuję się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w danych zawartych                   

w niniejszej informacji. 

 

 

           ................................................................... 
(czytelny podpis i pieczęć imienna osoby  

upoważnionej do reprezentowania dotowanego) 
 

 
Pouczenie: informację o planowanej liczbie uczniów składa się w terminie do dnia 30 września roku    

poprzedzającego rok udzielenia dotacji 

 

*niepotrzebne skreślić 

**należy podać pełną nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego 

  



– WZÓR –  
 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr …/.../2017 

Rady Powiatu w Policach 

z dnia ……… 2017 r. 

  

 

 

...................., dnia ........... r. 

 

................................................................................. 

                         (pieczęć dotowanego)  Zarząd Powiatu w Policach 
  

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA SZKOŁY 

O LICZBIE UCZNIÓW, NA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DOTACJA 

 

5. Informacja za miesiąc ..................................... 

6. Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................... 

7. Rzeczywista liczba uczniów w pierwszym dniu miesiąca .................................................... 

8. *Liczba uczniów z niską frekwencją w poprzednim miesiącu ............ 

9. **Rzeczywista liczba uczniów wskazanych w 8 pkt. wniosku ................... 

10. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku ...........  

 

Osoba sporządzająca ................................... 

 

................................... 
       (pieczęć i podpis) 
  ........................................ 
    (miejscowość i data) 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
*dotyczy szkół, o których mowa § 5 ust. 2 uchwały  
** dotyczy szkół, które złożyły w 8 pkt  wniosku oświadczenie o planowanej liczbie uczniów i wobec których 

wypłacana jest dotacja na podstawie § 5 ust. 4 i § 6 ust. 2 uchwały 

 

....................................................                                                ................................................................................. 

        (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis i pieczęć imienna osoby  

                                                                                                        upoważnionej do reprezentowania dotowanego) 

 

  



WYLICZENIE … CZĘŚCI DOTACJI 

 

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Policach 

 

Wyliczenie należnej … części dotacji za 20 ........ rok  

15) Kwota dotacji otrzymanej od początku roku ............ 

16) … Część dotacji [(rzeczywista liczba uczniów – liczba uczniów z niską frekwencją  

w poprzednim miesiącu*) x obowiązująca wysokość dotacji na jednego ucznia) 

(............... 

-................) x ................ = ......................] 

17) … Część dotacji …........................(wypłacana  na podstawie § 5 ust. 4 i § 6 ust. 2 uchwały) 

18) Kwota należnych części dotacji od początku roku ............ 

19) Kwota dotacji do przekazania (D-A) ............ 

 

Miejscowość, data  ................................... 

................................... 
      (pieczęć i podpis) 

*uwzględnienie uczniów z niską frekwencją dotyczy tylko uczniów szkół o których mowa w § 5 ust. 2. 

  



– WZÓR – 

 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr …/.../2017 

Rady Powiatu w Policach 

z dnia ……… 2017 r. 

 

 

 

 

...................., dnia ........... r. 

 

 

................................................................................. 

                         (pieczęć dotowanego)  Zarząd Powiatu w Policach 

  

INFORMACJA MIESIĘCZNA PLACÓWKI 

O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW 

11. Informacja za miesiąc ..................................... 

12. Nazwa i adres placówki…………………………… 

13. Rzeczywista liczba uczniów na dzień .......-.......-....... r. - ............ 

14. *Rzeczywista liczba uczniów/ uczestników zajęć wskazanych w 8 pkt. 

wniosku................... 

15. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku ...........  

** dotyczy placówek, które złożyły w pkt 8 wniosku oświadczenie o planowanej liczbie uczniów i wobec 

których wypłacana jest dotacja na podstawie § 7 ust. 2-4uchwały 

 

Osoba sporządzająca ................................... 

 

................................... 
       (pieczęć i podpis) 
 ........................................ 
    (miejscowość i data) 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

....................................................                                                ................................................................................. 

        (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis i pieczęć imienna osoby  

                                                                                                  upoważnionej do reprezentowania dotowanego) 

 

 

 

  



WYLICZENIE … CZĘŚCI DOTACJI 

 

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Policach 

 

Wyliczenie należnej … części dotacji za 20 ........ rok  

 

20) Kwota dotacji otrzymanej od początku roku ............ 

 

21) … Część dotacji (rzeczywista liczba uczniów x miesięczna wysokość dotacji na 

jednego ucznia) ....... x ........ = ................ 

22) … Część dotacji …........................(wypłacana  na podstawie § 7 ust. 2-4 uchwały) 

 

23) Kwota należnych części dotacji od początku roku ............ 

 

24) Kwota dotacji do przekazania (D-A) ............ 

 

 

Miejscowość, data  ................................... 

 

................................... 
      (pieczęć i podpis) 

 

  



 

 

Uzasadnienie. 

 

 

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).  

  

Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, 

że:  

 do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego              

i podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

powiatu; 

 na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty 

prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. 

  

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                               

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 

1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny 

być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin  

i sposób rozliczenia dotacji. 

 

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr IX/71/2015                   

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom  

i placówkom niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 2738), która weszła w życie z dniem 23 lipca 2015 r., zmienioną 

później uchwałą Nr XIII/103/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 4849), która weszła w życie z dniem 15 grudnia 2015 r. 

 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o systemie oświaty zaistniała potrzeba zmian, 

które znajdują odzwierciedlenie w nowej uchwale w tej sprawie.  

 

Do ewidencji działalności oświatowej Powiatu Polickiego, wg stanu na dzień 9 listopada 

2016 r., wpisane są następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: 

1) w Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach: 

–  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

–  Szkoła Policealna Zawodowa dla Dorosłych;  

2) w CASUS Sp. z o.o. w Grudziądzu:  

–  Prywatne Liceum Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  „Twoja-Szkoła” w Policach, 

–  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Policach. 

 

Z budżetu Powiatu Polickiego udzielane są dotacje następującym szkołom niepublicznym                                  

o uprawnieniach  szkół  publicznych: 

1) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr                       

w Policach; 



2) Szkole Policealnej Zawodowej dla Dorosłych Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr                       

w Policach; 

3) Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Policach;   

4) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Policach. 

Mając to na uwadze Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach 

przygotował projekt nowej uchwały Rady Powiatu w Policach w przedmiotowej sprawie  

i przedłożył Zarządowi Powiatu w Policach celem akceptacji. 

 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach 

nowej uchwały w tej sprawie. 

 

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych 

skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego. 

 

 
 

 

 


