
Uchwała Nr XXIV / 195 / 2005 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 5 września 2005r. 
 
W sprawie:  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  ponadgimnazjalnych 

o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego. 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1oraz  art.  12  pkt  11   ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998  r.                           
o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 
90 ust.  2, 2a, 3c i 4 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Powiatu ustala, co następuje: 
  

§ 1 
 

Dotacje z budżetu powiatu otrzymują funkcjonujące na terenie powiatu szkoły niepubliczne, 
które posiadają uprawnienia szkoły publicznej. 
 

§ 2 
 

Warunkiem otrzymania dotacji   przez  niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o uprawnieniach 
szkoły publicznej  w   danym   roku budżetowym, jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 września roku poprzedzającego wniosek do organu dotującego, w którym zostaną 
zawarte następujące informacje: 
  

a) nazwa i siedziba szkoły, 
b) określenie trybu, rodzaju oraz profilu szkoły, 
c) numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej dla każdego typu szkoły                 

i placówki niepublicznej, dla której ma być przyznana dotacja, 
d) planowaną liczbę uczniów, 
e) pieczęć organu prowadzącego szkołę, 
f) podpisy osób  upoważnionych przez organ prowadzący szkołę do udzielania informacji 

we wniosku. 
 

§ 3 
 

Dotacja na dany rok budżetowy należna dla ucznia niepublicznych szkół zostanie wyznaczona   
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia w części   oświatowej   
subwencji   ogólnej otrzymywanej przez powiat. 
 

§ 4 
 

Wysokość miesięcznej dotacji przekazywanej do w/w szkół   będzie wyliczana na podstawie 
comiesięcznego wykazu uczniów  faktycznie uczących się w szkole, zawierającego dane na 
pierwszy dzień każdego miesiąca, na który ma być przyznana dotacja i będzie wynikiem 
przemnożenia ilości uczniów przez standard finansowania wyliczony zgodnie z postanowieniami 
§ 3 niniejszej uchwały. W przypadku niedostarczenia wykazu zawierającego ilość uczniów 
dotacja zostanie wstrzymana do czasu uzyskania stosownych danych. 
 

 



 
 

§ 5 
 

Dotacja dla w/w szkół  będzie przekazywana w  12   częściach, w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca na podstawie zawartej umowy. 
 
 

§ 6 
 

Organ prowadzący  niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego składa rozliczenie przyznanej dotacji za każdy miesiąc narastająco od początku 
roku budżetowego,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni   w podziale 
na wydatki osobowe i pozapłacowe, według szczegółowej  klasyfikacji budżetowej. 
  
 
 

§7 
 

Organ dotujący   ma   prawo   kontroli   wykorzystania   dotacji  przez szkołę niepubliczną oraz 
żądania przedstawienia informacji w tym zakresie. 
 

§ 8 
  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji lub podania we wniosku 
niezgodnej ze stanem faktycznym ilości uczniów organ prowadzący szkołę lub placówkę 
niepubliczną zwraca przekazane środki na konto Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 

 
§ 9 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r. 
 


