
UCHWAŁA NR XVIII/129/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem

prowadzącym

wykorzystania.

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.
1287) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
dla których Powiat Kolski jest organem dotującym oraz tryb przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l.ustawie prawo oświatowe- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681);

2. organie dotującym - należy przez to rozumieć organ właściwy do udzielania dotacji,

którym jest Powiat Kolski;

3.organie prowadzącym niepubliczną szkołę lub placówkę należy przez to rozumieć

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

prowadzące szkołę lub placówkę o uprawnieniach szkoły lub placówki niepublicznej;

4. roku bazowym -należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;

5. roku budżetowym -należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa

budżetowa i są udzielane dotacje.
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Rozdział 2

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kole

w terminie do 30 września roku bazowego.

3. W przypadku, gdy organ prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę

niepubliczną, o którym mowa w ust. 2, składa się odrębnie dla każdej szkoły.

4. Zmiany w zakresie informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1

podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Kole w termie 14 dni od dnia ich

wystąpienia.

§ 4. 1. Podstawą ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, w których

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla placówek

niepublicznych, o których mowa w art.2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe jest złożenie

przez organ prowadzący informacji o liczbie uczniów/wychowanków według stanu na

pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

2.Niepubliczne szkoły, niewymienione w pkt 1 otrzymują dotację na każdego

ucznia/słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach

edukacyjnych w poprzednim miesiącu.

3. Organ prowadzący oprócz informacji, o której mowa w pkt 1 składa informację

o liczbie uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca w terminie do 10 dnia

następnego miesiąca.

4.Wzór informacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacja przyznana jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia i przekazywana na

rachunek bankowy szkoły lub placówki.

§ 6. 1. Organ prowadzący jest obowiązany sporządzić i przekazać organowi

dotującemu, nie później niż w ciągu 7 dni po upływie każdego kwartału, rozliczenie

kwartalne dotacji na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do

niniejszej uchwały.
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2.0stateczne rozliczenie udzielonej z budżetu Powiatu Kolskiego dotacji za okres

roczny organ prowadzący sporządza i przekazuje w terminie do 15 stycznia

następnego roku na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do

niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku:

1) zakończenia prowadzenia działalności przez szkołę/placówkę-likwidacja,

2) utraty uprawnień szkoły publicznej.

2. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki bądź utraty uprawnień szkoły publicznej

organ prowadzący przekazuje rozliczenie rat dotacji w terminie 7 dni od daty likwidacji

na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3.0stateczne rozliczenie dotacji za okres roczny w okolicznościach wskazanych w ust.2

następuje w ciągu 15 dni od daty likwidacji bądź utraty uprawnień na formularzu

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Rozdzial3

Kontrola

§ 8.1. Starosta Powiatu Kolskiego kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystania
dotacji.

2. Kontroli dokonują imiennie upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole.

3. Kontrola może być przeprowadzona:

1) okresowo - w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prawnej lub fizycznej

prowadzącej szkołę lub placówkę,

2) doraźnie - w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia

natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się po uprzednim,

co najmniej 7-dniowym pisemnym powiadomieniu o zakresie, przewidywanym czasie

oraz miejscu kontroli.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego złożenia pisemnych wyjaśnień oraz

sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak

również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
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6. Osoby uprawnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych,

dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych

na elektronicznych nośnikach informacji, oraz mogą żądać wyjaśnień w tym zakresie.

7. Kierownik kontrolowanej jednostki lub upoważniony przez niego pracownik,

potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także

udziela informacji i wyjaśnień.

8.W opisie dokumentu potwierdzającego wydatek winno znaleźć się wskazanie,

w jakiej części został on sfinansowany z przyznanej dotacji.

§ 9.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący kierownik

kontrolowanej szkoły/placówki lub upoważniony przez niego pracownik.

2. Organ prowadzący kontrolowaną szkołę lub placówkę może złożyć do Zarządu

Powiatu Kolskiego pisemne zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia.

3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, Zarząd Powiatu Kolskiego

przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający

zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska.

4. W przypadku uwzględniania zastrzeżeń, Zarząd Powiatu Kolskiego zobowiązuje

kontrolującego do wniesienia odpowiednich poprawek do protokołu.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień

kontrolujący czyni zapis w protokole.

6.0dmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do

realizacji ustaleń kontroli.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVj302j2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca

2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Rł"' • cz. cv
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁYNR XVIII/ 129/2019

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski

jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r.

poz.2245, z 2019 r. poz. 1287) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz

tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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