
UCHWAŁA Nr XXV/163/2004 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO  

z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 

W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego 

dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu powiatu.  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 zm. z 2002 r. Nr 23, 

poz.220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271. Nr 200 póz. 1688, Nr 

214 póz. 1806; z 2003 Nr 162 póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 214 póz. 

1806) oraz art. 90 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572) Rada Powiatu Łowickiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół 

publicznych, otrzymuj ą     dotacje z budżetu powiatu.  

     2. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z 

działalnością statutową szkoły. 

§ 2.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej 

szkołę, przedstawiony organowi dotującemu nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 2. Wniosek o 

udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych, 

2) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

3) planowaną liczbę uczniów szkoły, 

4) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach 

zachodzących w liczbie uczniów, 

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana 

dotacja. 

 

§ 3. l. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w 

których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły 

ponadgimnazjalne dla młodzieży) przysługują na każdego ucznia w 

wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Łowicki, 

pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie 

określonym w § 2 ust. l.     

 

        2. Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjanych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla dorosłych przysługują w wysokości 50% ustalonych 

 



 

        w budżecie Powiatu Łowickiego wydatków bieżących ponoszonych w 

przeliczeniu na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach i 

placówkach publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego z 

uwzględnieniem typu szkoły, kierunku nauczania oraz średniej 

tygodniowej ilości godzin zajęć realizowanych w ciągu roku szkolnego, 

pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie 

określonym w § 2 ust. l. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły 

publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji 

są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie 

szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  

 3. Wysokość dotacji w budżecie powiatu .na dany rok ustala'się w oparciu 

 o planowaną liczbę uczniów, podaną we wniosku o którym mowa w § 2. 

 

§ 4. l. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach nie później niż do ostatniego • 

dnia każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek 

bankowy.  

2. Kwotę części dotacji na dany miesiąc ustala się biorąc pod uwagę 

rzeczywistą liczbę uczniów oraz wysokość dotacji na jednego ucznia, 

określoną w § 3 ust. l i 2. 

 

§ 5. l.Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę zobowiązana jest do 

przekazania organowi dotującemu w terminie do 15 każdego miesiąca 

rozliczenia otrzymanych dotacji za okres od początku roku 

kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego, z 

uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

        2. Nie przekazywanie w terminie informacji, o których mowa w ust. l 

powoduje wstrzymanie przekazywania kolejnych części dotacji. 

        3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji 

oraz kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów. 

 

§ 6. l. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę zobowiązana jest do 

       sporządzenia rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji i przekazania go 

       organowi dotującemu w terminie do 5 stycznia następnego roku.  

       2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

       podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do 31 stycznia roku 

       następnego. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27   

października 1999 roku w sprawie ustalenia kwot dotacji dla 

niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół 



publicznych z terenu Powiatu Łowickiego oraz Uchwała Nr 

XXXII/168/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/99 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 27 października 1999 roku w   sprawie  ustalenia  kwot  dotacji   dla  

niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół 

publicznych z terenu Powiatu Łowickiego. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

       l stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie nowej uchwały wynika z konieczności dostosowania art. 90 ust. 

3 c i ust. 4 Ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572), 

zgodnie z którym dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca oraz, że organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, 

uwzględniając w szczególności podstawę obliczania i zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. 

 

 

 

 


