RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
Ill. Mazowiecka
10
05·100 Nowy Dw6r Mazo";ec;ki

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. .J.9..J.t~.t9p.?9.a 2009r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkolom niepublicznym 0
uprawnieniach szk61 publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidlowosci ich wykorzystania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorz'tdzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z pozn.zm.) , w zwictzku z art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie oswiaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pozn.zm. )
Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co nast~puje :

Dotacje z budzetu Powiatu Nowodworskiego przysluguj't:
1) ponadgimnazjalnym szkolom niepublicznym 0 uprawnieniach szkol publicznych w
ktorych realizowany jest obowi'tZek szkolny lub obowi'tZek nauki, w wysokosci 100%
kwoty przewidzianej na kazdego ucznia danego typu i rodzaju szkoly, w cz~sci
oswiatowej subwencji ogolnej otrzymanej przez Powiat.
2) ponadgimnazjalnym szkolom niepublicznym 0 uprawnieniach szk61 publicznych,
nie wymienionych w pkt. 1, na kazdego ucznia w wysokosci 50% ustalonych w
budzecie Powiatu wydatk6w biez'tcych ponoszonych w szkolach publicznych tego
same go typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie Powiatu szkoly publicznej
danego typu i rodzaju, podstaw't do ustalenia wysokosci dotacji Setwydatki biez'tce
ponoszone przez najblizszy Powiat na prowadzenie szkoly publicznej danego typu lub
rodzaju.

1. Dotacji udziela si~ na wniosek osoby prowadz'tcej szkol~ , zwanej dalej osob't
prowadz'tc't, zlozony nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj'tcego rok
udzielania dotacji.
2. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust.l , powinien zawierae w szczegolnosci nast~puj'tce
elementy:
1) Nazw~ i adres osoby prowadz'tcej,
2) Nazw~ i adres szkoly,
3) Typ i rodzaj szkoly,
4) Numer i dat~ wydania zaswiadczenia 0 wpisie szkoly do ewidencji,
5) Numer i dat~ wydania decyzji 0 nadaniu uprawnien szkoly publicznej,
6) Planowan't liczb~ uczni6w roku, ktorego dotyczy wniosek 0 udzielenie dotacji,
7) Nazw~ i numer rachunku bankowego szkoly , na ktory ma bye przekazywana
dotacja.
3. Wzor wniosku stanowi za1'tcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
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1. Osoba prowadzltca zobowi'lZana jest do:
1) Skladania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz. , w terminie
do 10 kazdego miesiltca , informacji 0 rzeczywistej liczbie uczni6w aktualnej na
pierwszy dzieil kazdego miesiltca, zgodnie ze wzorem stanowiltcym zalltcznik nr 2
do niniejszej uchwaly,
2) Skladania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz., w terminie
do 10 stycznia kazdego roku rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji , zgodnie
ze wzorem stanowiltcym zalltcznik nr 3 do niniejszej uchwaly,
3) Prowadzenia dokumentacji finansowo-ksi~gowej i dokumentacji zawierajltcej
informacje 0 liczbie uczni6w.

Dotacje przekazywane slt w 12 cz~sciach w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiltca na
rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Dotacje slt przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadail szkoly i moglt bye
wykorzystywane wylltcznie na pokrycie wydatk6w biezltcych szkoly.

Cz~sci dotacji 0 kt6rych mowa w § 4 b~dltprzekazywane w wysokosci odpowiadajltcej
rzeczywistej liczbie uczni6w wykazanej przez osob~ prowadzltclt w informacji, 0 kt6rej mowa
w § 3 ust.l pkt.l

1. Zarzltd Powiatu Nowodworskiego moze kontrolowae prawidlowose wykorzystania
przyznanych dotacji.
2. Kontrol~ przeprowadza si~ na podstawie upowaznienia do kontroli, wydanego w
formie pisemnej przez organ 0 kt6rym mowa w ust.l.
3. Osoby upowaznione do przeprowadzenia kontroli 0 kt6rej mowa w ust. 1 maja prawo
wst~pu do szk61 i przetwarzania danych osobowych uczni6w tych szk61, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych ( Dz.U z
2002r. Nr 101 poz.926 z p6zn.zm.).
4. Protok61 z przeprowadzonej kontroli otrzymuje osoba prowadzltca i Zarzltd Powiatu
Nowodworskiego.
5. W ci~u 7 dni od dnia otrzymania protok61u osobie prowadzltcej przysluguje prawo
zlozenia pisemnych wyjasnieil i zastrzezeil.
6. Kontroli dokonuje si~ pod wzgl~dem:
1) Stanu realizacji zadania,
2) Zgodnosci wydatkowania dotacji z celem, na kt6ry zostala przyznana.

RADA
V~

POWIATU

Nowym Dworze ~azowieckiln
III.

0)-100

Muo •.i~k.

NQWY o..br

10

Muo";~ki

1. Zwrotowi do budzetu powiatu podlega dotacja:
1) Pobrana w nadmiemej wysokosci,
2) Niewykorzystana - nierozliczona dowodami poniesienia wydatkow biezacych,
3) Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatkow niz
okreslone wart. 90 ust. 3d ustawy 0 systemie oswiaty,
2. Zwrot dotacji 0 ktorej mowa w pkt.1 nastltPuje do dnia 28 lutego roku nastltPuj'tcego
po roku, w ktorym udzielono dotacji wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla
zaleglosci podatkowych.

Traci moc Uchwala Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
29 wrzesnia 2005r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkolom niepublicznym.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzltdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.
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Za1llcznik Nr I

douchwalyNr ... XXXV.r.

z dnia

/27; 0 / 2000
.J.J

19.11.09r.

WNIOSEK 0 UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK
.

4 ..Numer i data zaswiadczenia
zaswiadczenie)

0

wpisie do ewidencji niepublicznych

szk61 i plac6wek

(ostatnie, aktualne

6. Forma ksztalcenia : stacjonarna / zaoczna
7. System ksztalcenia : dla mlodzieZy / dla doroslych
8. Rachunek bankowy szkoly ( nazwa banku i nr rachunku )

9. Planowana liczba uczni6w ; od dnia 1 stycznia
od 1 wrzesnia
r. do 31 grudnia
r. wynosi

r. do dnia 31 sierpnia
.

r. wynosi

,

10. Oswiadczam, ze wszystkie dane slt zgodne ze stanem faktycznym.
11. Zobowil\ZUjl\lsil\ldo zglaszania w ci~u 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku
o udzielanie dotacji.

cZyIelny podpis (pieczlttka ) osoby upowaznionej
do zlozenia wniosku
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Zalllcznik Nr 2
do uchwalyNr ..

xxx.YJI

z dnia

INFORMACJA

o RZECZYWISTEJ

LICZBIE UCZNIOW

1. Informacja za miesi~c

.

2. Nazwa i adres szkoly

.

3. Nazwa i numer rachunku bankowego

szkoly , na kt6ry ma bye przekazana

dotacja

.

5. Kwota otrzymanej dotacji od pocz~tku roku

w miesi~cu poprzednim

WI(f:

PR1E~;~\11C~\(t,f,f:

Agnie~~'~

Sz:stah ~

.

w tym :

') 0

2~ /200/
19.11.09r.
J
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Zahtcznik NT 3
do uchwaly Nr

.XXXVI!.2.39 / 2009

z dnia 19.11.09r.
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ
W ROKU
.

2. Nazwa i adres osoby prowadUlcej

,

,

3. Typ i rodzaj szkoly :
4. Nr i data zaswiadczenia

.

.
0

wpisie do ewidencji szk61 niepublicznych

6. Forma ksztalcenia : stacjonama / zaoczna
7. System ksztalcenia : dla mlodzieZy / dla doroslych
8. Rachunek bankowy szkoly ( nazwa banku i nr rachunku )
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podpis i pieczllc osoby upowatnionej
do zlozenia rozliczenia

