
UCHWAŁA NR VIII/73/2015
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu 

Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom 
i placówkom oświatowym wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  Niniejsza uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 
Buskiego szkołom i placówkom, o których mowa w §2 pkt 7 i 10, oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.”;

2) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.  Dotacja, o której mowa w §2 pkt 15, przysługuje szkole lub placówce, o której mowa w §2 pkt 
7 i 10, funkcjonującej na terenie Powiatu Buskiego w okresie dotowania, pod warunkiem złożenia 
organowi dotującemu przez organ prowadzący – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – wniosku 
o dotację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarząd Powiatu - na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę - może wyrazić zgodę na 
odstąpienie od ustawowego terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub na udzielenie dotacji 
w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.”;

3) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Przy naliczaniu stawek dotacji dla poszczególnych typów szkół i placówek z zastosowaniem 
wskaźników procentowych, o których mowa w ust. 1, naliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych 
w górę.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1.  Dotacja, o której mowa w §2 pkt 15, jest przekazywana w formie zaliczkowej w 12 transzach, 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy, z tym że transza za grudzień jest 
przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organ dotujący, zgodnie z zapisami art. 90 ust. 3fa – 3fc ustawy o systemie oświaty, wstrzymuje 
przekazywanie dotacji szkole dla dorosłych w przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę lub 
organ prowadzący kontroli, o której mowa w §8 ust. 1.”;
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5) w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Organ dotujący może przeprowadzać kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przekazanych z budżetu Powiatu Buskiego stosownie do treści art. 90 ust. 3d - 3g ustawy o systemie 
oświaty.”;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Gądek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2023_______________________________________________________________________________________________________________



Załącznik do Uchwały Nr VIII/73/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3
Rozliczenie wykorzystania dotacji za okres dotowania od .................... do .....................

w ………………………………………………………….
nazwa szkoły/ placówki

Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę / placówkę:
……………………………………………………………………………………………………………………………

Wyszczególnienie
Ogółem 

w okresie 
dotowania 

w zł.

Uwagi

I. KWOTA DOTACJI OTRZYMANEJ PRZEZ SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ ZA CAŁY OKRES DOTOWANIA   

II. KWOTA DOTACJI NALEŻNEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE ZA CAŁY OKRES DOTOWANIA   

III. PONIESIONE WYDATKI W OKRESIE DOTOWANIA, W TYM:   

III.1.Wydatki* bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły lub placówki obejmujące 
m.in.:

  

wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły, w tym wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, 
jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki

(brutto, tj. netto + składka emerytalna, rentowa, chorobowa, zdrowotna i zaliczka na US)

  

składki pokryte przez pracodawcę (tj. składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

  

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

wynagrodzenia bezosobowe (kwoty brutto z umów o dzieło, zlecenia)   

zakup materiałów i wyposażenia   

zakup energii   

zakup usług remontowych   

zakup usług zdrowotnych   

zakup usług pozostałych   

podróże służbowe krajowe   

podróże służbowe zagraniczne   

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale   

szkolenia pracowników   

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych   
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różne opłaty i składki   

podatek od towarów i usług   

inne wydatki (wymienić 
jakie…………………………………………………………………………………………………………………….……………….

  

III.2.Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujące:   

książki i inne zbiory biblioteczne   

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach lub placówkach   

sprzęt sportowy i rekreacyjny   

meble   

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej 
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania

  

IV. KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ   

V. KWOTA DOTACJI NIEWYKORZYSTANEJ (jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00)   

VI. KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
(jeśli nie dotyczy należy wpisać 0,00)

  

VII. KWOTA DOTACJI POBRANA NIENALEŻNIE (jeśli nie dotyczy należy wpisać 0,00)   

VIII. KWOTA DOTACJI POBRANA W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (jeśli nie dotyczy należy wpisać 0,00)   

IX. KWOTA DOTACJI DO ZWROTU WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA DOTACJI NA PODSTAWIE 
RZECZYWISTEJ LICZBY UCZNIÓW ZA OSTATNI MIESIĄC OKRESU DOTOWANIA

(jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00)

  

*) zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty w wykazie wydatków nie należy ujmować wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 
i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pouczenie:
Zgodnie z art. 271 Kodeksu Karnego poświadczenie nieprawdy w postaci m. in. podania nieprawdziwych danych stanowi naruszenie prawa powodujące 
odpowiedzialność karną.

 …………………………………
miejscowość, data

……….........................................
podpis osoby upoważnionej
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