
      

 

UCHWAŁA NR V/29/2019 

RADY  POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

zmieniająca  uchwałę  Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania 

 i rozliczania dotacji dla  niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

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

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995; ze zm.) oraz na podstawie art. 38 ust. 1, 

w związku z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Nr XXXIX/241/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2018 

r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 610) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Oprócz informacji o której mowa w ust. 1 organ prowadzący dotowane podmioty 

oświatowe, podaje liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu, z których uczniowie nie zostali zwolnieni na 

podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty – w 

terminie do 10 dnia następnego miesiąca.”; 

 

2) w załączniku nr 2 do uchwały pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Liczba uczniów, którzy spełnili obowiązek uczestniczenia w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu, z których uczniowie nie zostali 

zwolnieni na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie 

oświaty (nie dotyczy wniosku o udzielenie dotacji na wrzesień oraz miesiąca 

rozpoczynającego działalność szkoły): 

     ………………”; 

 

3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały.        

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

          



 
         Załącznik 
         do Uchwały Nr V/29/2019 
                                                                     Rady Powiatu Kępińskiego 
         z dnia 29 stycznia 2019 r. 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXIX/241/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

     ……………………………………….                                                                                    z dnia 11 stycznia 2018 r.  

(pieczątka organu prowadzącego 

 – osoby prawnej lub imię i nazwisko 

osoby fizycznej - prowadzącej 

dotowany podmiot) 

 

Termin złożenia:  

-  20 dni po zakończeniu roku, 
-  15 dni od zakończenia działalności. 

 

      Starosta Kępiński 

 

      ………………………………….. 

 

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Powiatu Kępińskiego 
 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły: 

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

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

...........................................................................................................…………................…., 

2. Rozliczenie za okres: 

a) od 1.01. …....... r.  do ……….................... r., 

b) za …………….. rok. 

 

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)  

otrzymana:  ……………………. zł;   wykorzystana: ……..………….. zł. 
 

4. Liczba uczniów dotowanej szkoły oraz kwota dotacji w poszczególnych miesiącach: 

Miesiąc 

Liczba uczniów 
wg. stanu na 

pierwszy 

dzień miesiąca 

Liczba uczniów, o 

których mowa w § 3 

ust. 2 uchwały 

 

Kwota dotacji 

przyznanej 

Kwota 

dotacji 

wykorzystanej 

Styczeń     

Luty     

Marzec     

Kwiecień     

Maj     

Czerwiec     

Lipiec     

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

Razem:     

 



 

5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji w okresie   

rozliczeniowym: 

        

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 

1. Wynagrodzenia nauczycieli  łącznie z nauczycielami pełniącymi funkcję 

dyrektora 

 

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych 

oraz obsługi organizacyjno-finansowej 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w punktach 1-2  

4. Wynagrodzenie osoby fizycznej (nie będącej nauczycielem) prowadzącej 

dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego – 

należy podać kwoty w poszczególnych miesiącach 

 

5. Zakup materiałów i wyposażenia  

6. Opłaty za media  

7. Zakup pomocy dydaktycznych  

8. Zakup usług  

9. Wynajem pomieszczeń  

10. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:  

11. Pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

 

Razem:  

 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 
                         (Imię i nazwisko osoby 

                   sporządzającej rozliczenie) 

 

 

 

 

Telefon: …………………............................. 

Faks: ……………………............................. 

Adres e-mail: ……………………................. 

 

 (pieczątka imienna i podpis osoby 

reprezentującej organ prowadzący) 

 

 

  

 

 

6. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania): 

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

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

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

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

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

    

  

….………………………..           …………………………………………………. 
(Miejscowość, data)                                                              (podpis i pieczątka upoważnionego    pracownika  

                                                                                                   organu dotującego) 

 

 

 

        



     

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr V/29/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 29 stycznia 2019  r. 

 

 

zmieniającej  uchwałę   Rady  Powiatu  Kępińskiego  w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 

 

Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2203; ze zm.) nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek ustalenie w drodze uchwały, trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-

21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32,  oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 Na terenie powiatu kępińskiego od wielu lat funkcjonuje jedna szkoła niepubliczna o 

uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek nauki i obowiązek szkolny - 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Stąd przedstawiony projekt uchwały dotyczy szkół 

niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Kwotę dotacji na jednego ucznia w tego typu podmiotach oświatowych określa art. 26 ust. 2 

cytowanej powyżej ustawy, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

Niniejszy projekt zmian w uchwale uwzględnia obowiązującą od 1 stycznia  2019 r. nowelizację 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonaną ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2245). Nowelizacja art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych czyni koniecznym 

dostosowanie do niej zapisu w § 3 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Kępińskiego, jak też pkt. 4 załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

Jednocześnie projekt nadaje nowe brzmienie załącznika nr 4 do uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego, które zawiera doprecyzowanie dotychczasowych zapisów odnoszących się do rozliczenia 

otrzymanej dotacji przez podmiot dotowany zgodnie z sugestiami RIO w Poznaniu. 

Wobec powyższego przedstawienie projektu uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 


