
Projekt

UCHWAŁA ....................
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej w z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2016 
r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych
na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania (Dz.U. Woj. Śląskiego z dnia 5.01.2016r., poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz 1943 z późn. zm.)”.

2. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej 
prowadzoną na terenie Powiatu Bielskiego przez osobę fizyczną
lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego”.

3. W § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) placówce – należy przez to rozumieć jedną z placówek, o których mowa w art.
art. 90 ust. 1a i 3ac ustawy prowadzoną na terenie Powiatu Bielskiego przez osobę
fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego”.

4. W § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jednostce niepublicznej  – należy przez to rozumieć: szkołę dotowaną, placówkę dotowaną, 
schronisko, internat”.

5. W § 2 po pkt 6 dodaje się punkty 7- 8 w brzmieniu:

„7) najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju – należy przez to rozumieć powiat 
ustalony z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji, o której mowa w art. 78a ust. 17 ustawy na zasadach 
określonych w art. 78a ust. 7 oraz 8 ustawy”.

„8) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących, obliczoną 
zgodnie z art. 78b ust. 3 ustawy”.

6. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacja z budżetu powiatu udzielana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego jednostkę 
niepubliczną, złożony w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji”.
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7. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą obliczenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia jest odpowiednio
informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Bielskiego, otrzymana przez Powiat Bielski od ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz podstawowa kwota dotacji dla szkoły danego typu
i rodzaju”.

8. W § 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego 
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu,  
w wysokości równej  50 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych 
przez Powiat Bielski.  W przypadku braku na terenie Powiatu Bielskiego szkoły publicznej danego typu i 
rodzaju, dotacja przekazywana jest w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla danego 
typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku 
na terenie najbliższego powiatu  szkół publicznych danego typu i rodzaju, dotacja przekazywana jest w 
wysokości równej 50 %  podstawowej  kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju  w najbliższym 
województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju”.

9. W § 4 po pkt 3 dodaje się punkty 4 - 5 w brzmieniu:

„4) dla niepublicznych szkół, o których mowa w pkt 2, w których zorganizowano internat – dodatkowo 
na każdego wychowanka tego internatu w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na takiego 
wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Powiat Bielski w 
danym roku budżetowym”.

„5) dla niepublicznych placówek, o których mowa w art. 90 ust. 1a  ustawy, które prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka – kwotę dotacji w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej 
przez Powiat Bielski w danym roku budżetowym”.

10. Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 3, 3a, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach
do niniejszej uchwały odpowiednio 1,2,3 i 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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(Miejscowość) (Data) 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego 

na rok  
 

DANE O ORGANIE PROWADZ ĄCYM  

Nazwa organu prowadzącego 

 

Adres organu prowadzącego 

 

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę lub placówkę  

 
(Imię i nazwisko) (Pełniona funkcja) 

 

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE 

Nazwa szkoły / placówki 

 

Adres szkoły / placówki 

 

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji 

 
(Nazwa banku) 

 
(Numer rachunku) 

Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

 
(Numer) (Dzień wystawienia) 

Numer decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej 

 
(Numer) (Dzień wystawienia) 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2017 r.
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Typ szkoły / placówki 

 

Zawody, kierunki kształcenia 

 

 

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW (WYCHOWANKÓW) 

Planowana liczba uczniów (wychowanków) za okres styczeń-sierpień ………….………osób, 

- w tym wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ….…….... osób, 

- w tym wychowanków objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi ….………...osób. 

Planowana liczba uczniów (wychowanków) za okres wrzesień-grudzień …………….......osób, 

- w tym wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ……….......osób, 

- w tym wychowanków objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi …………….osób. 

 

Planowana liczba wychowanków internatu  za okres styczeń-sierpień  …………………..osób. 

Planowana liczba wychowanków internatu  za okres wrzesień-grudzień …...………….....osób. 

                                                                              

 
(Podpis i pieczątka organu prowadzącego) 
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(Miejscowość) (Data) 

 

 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) 

 

DANE O ORGANIE PROWADZ ĄCYM  

Nazwa organu prowadzącego 

 

Adres organu prowadzącego 

 

 

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE 

Nazwa szkoły / placówki 

 

Adres szkoły / placówki 

 

Typ szkoły / placówki 

 

Zawody, kierunki kształcenia 

 

 

DANE O LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW  

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji: 

1)  

2) 

3) 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2017 r.
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Informuję, że liczba uczniów (wychowanków) wg stanu na pierwszy dzień  miesiąca ………. roku   

wynosi ………, w tym: 

- w tym wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …………….osób, 

- w tym wychowanków objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi ……………...osób. 

Liczba wychowanków internatu  wg stanu na pierwszy dzień  miesiąca wynosi ……………osób. 

  Jednocześnie informuję, że liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych  
  zajęć w miesiącu poprzednim wyniosła ……………………..  

  

 

 

 
(Podpis i pieczątka organu prowadzącego) 
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(Miejscowość) (Data) 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego 

w roku  
 

DANE O ORGANIE PROWADZ ĄCYM  

Nazwa organu prowadzącego 

 

Adres organu prowadzącego 

 

 

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE 

Nazwa szkoły / placówki 

 

Adres szkoły / placówki 

 

Typ szkoły / placówki 

 

Zawody, kierunki kształcenia 

 

 

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW 

- Liczba uczniów (wychowanków)  wg stanu na pierwszy dzień miesiąca: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2017 r.
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- Liczba wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka wg stanu  na pierwszy  
  dzień miesiąca: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
- Liczba wychowanków objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi wg stanu na pierwszy   
  dzień miesiąca: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
- Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bielskiego w roku  w wysokości  

została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących szkoły/placówki, w tym na: 

Rodzaj wydatków Kwota 
Nazwa, numer i data 

dokumentu księgowego 
WYNAGRODZENIA RAZEM  - 
w tym:   
1. Wynagrodzenia nauczycieli  (netto)   
2. Wynagrodzenia pozostałych 

pracowników  (netto) 
 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń po stronie 
pracodawcy i pracownika, w tym: 

 
 

3a. składki do ZUS   

3b. podatek   

WYDATKI RZECZOWE RAZEM  - 
w tym:   
1. Czynsz   
2. Opłata za wynajem pomieszczeń   
3. Opłata za energię elektryczną   
4. Opłata za gaz   
5. Opłata za energię cieplną   
6. Opłata za wodę i ścieki   
7. Opłata za wywóz śmieci   
8. Zakup środków czystości   
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9. Zakup pomocy naukowych i 
dydaktycznych 

 
 

10. Zakup wyposażenia szkoły lub 
placówki 

 
 

11. Zakup art. administracyjno-
biurowych 

 
 

12. Opłaty pocztowe   
13. Opłaty telekomunikacyjne   
14. Inne ……………………………..   
SUMA WYDATKÓW 
SFINANSOWANYCH Z DOTACJI 

 - 

 
Kwota niewykorzystanej dotacji  
Kwota nadpłaconej dotacji   

 
Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego w przypadku zespołu szkół 
sporządza się oddzielnie dla każdej szkoły/placówki w zespole.  

  
 

(Podpis i pieczątka organu prowadzącego) 
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(Miejscowość) (Data) 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji niepublicznego schroniska młodzieżowego 
 z budżetu Powiatu Bielskiego 

w roku  
 

DANE O ORGANIE PROWADZ ĄCYM  

Nazwa organu prowadzącego 

 

Adres organu prowadzącego 

 

 

DANE O SCHRONISKU 

Nazwa schroniska 

 

Adres schroniska 

 

 

LICZBA MIEJSC  

w poszczególnych miesiącach  wynosiła: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bielskiego w roku  w wysokości  

została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących schroniska, w tym na: 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2017 r.
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Rodzaj wydatków Kwota 
Nazwa, numer i data 

dokumentu księgowego 
WYNAGRODZENIA RAZEM  - 
w tym:   
1. Wynagrodzenia nauczycieli (netto)   
2. Wynagrodzenia pozostałych 

pracowników (netto) 
 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń po stronie 
pracodawcy i pracownika  w tym: 

 
 

3a. składki do ZUS   

3b. podatek   

WYDATKI RZECZOWE RAZEM  - 
w tym:   
1. Czynsz   
2. Opłata za wynajem pomieszczeń   
3. Opłata za energię elektryczną   
4. Opłata za gaz   
5. Opłata za energię cieplną   
6. Opłata za wodę i ścieki   
7. Opłata za wywóz śmieci   
8. Zakup środków czystości   
9. Zakup wyposażenia schroniska   
10. Zakup art. administracyjno-

biurowych 
 

 

11. Opłaty pocztowe   
12. Opłaty telekomunikacyjne   
13. Inne ……………………………..   
SUMA WYDATKÓW 
SFINANSOWANYCH Z DOTACJI 

 - 

 
Kwota niewykorzystanej dotacji  
Kwota nadpłaconej dotacji  

 

 

 
(Podpis i pieczątka organu prowadzącego) 
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