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UCHWAŁA 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  

(tekst ujednolicony) 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)   

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb udzielania szkołom i placówkom, o których mowa w § 2 pkt 7 i 10, 

dotacji z budżetu Powiatu Buskiego, sposób rozliczania tych dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t. j.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  

3) organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Buski,  

4) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju,  

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzący szkołę lub placówkę, o których mowa w pkt 7 i 10,  

6) szkole publicznej - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Powiat Buski 

lub najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, odpowiadającą typem i rodzajem szkole niepublicznej 

dotowanej przez Powiat Buski,  

7) szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa 

w art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,  

8) szkole dla młodzieży – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, 

o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty,  

9) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, 

o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,  

10) placówce – należy przez to rozumieć placówkę niepubliczną, o której mowa w art. 90 ust. 3a ustawy 

o systemie oświaty,  

11) uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza lub wychowanka,  



12) rzeczywistej liczbie uczniów ( U r ) – należy przez to rozumieć liczbę uczniów szkoły dla dorosłych, 

którzy w danym miesiącu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu, przyjmuje się rzeczywistą liczbę uczniów, jak w miesiącu 

czerwcu. W przypadku klas (semestrów) programowo najwyższych kończących zajęcia w kwietniu lub 

czerwcu, dotacja przysługuje na każdego absolwenta do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył 

szkołę, 

13) okresie dotowania - należy przez to rozumieć okres odpowiadający liczbie miesięcy w danym roku 

budżetowym, w którym szkoła lub placówka funkcjonuje i otrzymuje dotacje. Okres dotowania nie może być 

dłuższy niż 12 miesięcy przypadających pomiędzy styczniem a grudniem danego roku budżetowego,  

14) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki bieżące określone w ustawie o finansach 

publicznych lub w akcie wykonawczym wydanym na podstawie delegacji zawartej w tej ustawie,  

15) dotacji - należy przez to rozumieć dotację o charakterze podmiotowym przeznaczoną na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty,  

16) transzy dotacji ( D T ) - należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną szkole lub placówce 

w formie zaliczkowej, obliczaną według wzoru:  

 

szkoła dla młodzieży lub placówka: 

D T = SD x U   

 

szkoła dla dorosłych: 

D T = SD x U + R D  

 

 

gdzie:  

SD = stawka dotacji należna na jednego ucznia miesięcznie ustalona dla danego typu lub rodzaju szkoły 

albo placówki,  

U = liczba uczniów danej szkoły lub placówki zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu, w którym 

wypłacana jest transza dotacji, w/g stanu na pierwszy dzień tego miesiąca,  

R D = rozliczenie dotacji na podstawie rzeczywistej liczby uczniów - ustalone zgodnie z pkt 24 - za 

miesiąc poprzedzający przekazanie transzy dotacji,  

17) stawce dotacji (SD) - należy przez to rozumieć wyrażoną kwotowo miesięczną stawkę dotacji 

przypadającą na 1 ucznia szkoły lub placówki dotowanej przez Powiat Buski, ustaloną na dany rok budżetowy 

przez Zarząd Powiatu,  

18) stawce dotacji dla szkół dla dorosłych (SD D ) - należy przez to rozumieć miesięczną stawkę dotacji na 

jednego ucznia szkoły dla dorosłych, obliczaną według wzoru:  

SD D = W B x W 
%

 D  

gdzie:  

W B = miesięczna wysokość wydatków bieżących – w przeliczeniu na 1 ucznia - ponoszonych przez szkołę 

publiczną odpowiadającą typem i rodzajem szkole niepublicznej dla dorosłych, dla której ustalana jest stawka 

dotacji,  

W 
%

 D = wskaźnik procentowy dla szkół dla dorosłych, o którym mowa w pkt 20 oraz w § 5 ust. 1 pkt 2,  

19) stawce dotacji dla szkół dla młodzieży oraz placówek (SD M+P ) - należy przez to rozumieć miesięczną 

stawkę dotacji na jednego ucznia szkoły dla młodzieży lub placówki, obliczaną według wzoru:  

SD M+P = S P x W 
%

 M+P  

gdzie:  



S P = miesięczna wysokość kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Buskiego na jednego ucznia szkoły lub placówki odpowiadającej typem i rodzajem szkole dla młodzieży lub 

placówce niepublicznej, dla której ustalana jest stawka dotacji,  

W 
%

 M+P = wskaźnik procentowy dla szkół dla młodzieży lub placówek, o którym mowa w pkt 21 oraz w § 

5 ust. 1 pkt 1,  

20) wskaźniku procentowym dla szkół dla dorosłych (W 
%

 D ) - należy przez to rozumieć wyrażoną 

w procentach część wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole publicznej 

odpowiadającej typem i rodzajem szkole niepublicznej dla dorosłych, dla której ustalana jest stawka dotacji,  

21) wskaźniku procentowym dla szkół dla młodzieży oraz placówek ( W 
%

 M+P ) - należy przez to rozumieć 

wyrażoną w procentach część kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Buskiego na jednego ucznia szkoły lub placówki odpowiadającej typem i rodzajem szkole dla młodzieży lub 

placówce niepublicznej, dla której ustalana jest stawka dotacji,  

22) najbliższej jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć najbliższą terytorialnie 

Powiatowi Buskiemu jednostkę samorządu terytorialnego, która jest organem prowadzącym dla publicznej 

szkoły odpowiadającej typem i rodzajem szkole niepublicznej funkcjonującej na terenie Powiatu Buskiego, 

dla której ustalana jest stawka dotacji,  

23) rachunku bankowym - należy przez to rozumieć założony przez organ prowadzący rachunek bankowy 

szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek,  

24) rozliczeniu dotacji na podstawie rzeczywistej liczby uczniów (R D ) - należy przez to rozumieć różnicę 

między dotacją należną szkole dla dorosłych za miesiąc sprawozdawczy, zgodnie z rzeczywistą liczbą 

uczniów, a dotacją naliczoną za ten miesiąc na podstawie liczby uczniów w/g stanu na pierwszy dzień tego 

miesiąca, obliczaną według wzoru:  

R D = (U R – U) x SD  

gdzie:  

U R = rzeczywista liczba uczniów szkoły dla dorosłych w miesiącu sprawozdawczym, ustalona zgodnie 

z pkt 12,  

U = liczba uczniów danej szkoły dla dorosłych zgłoszona przez organ prowadzący w miesiącu 

sprawozdawczym, w/g stanu na pierwszy dzień tego miesiąca,  

SD = stawka dotacji należna na jednego ucznia miesięcznie ustalona dla danego typu lub rodzaju szkoły 

dla dorosłych.  

§ 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.  

§ 4. 1. W trybie określonym niniejszą uchwałą dotacje z budżetu Powiatu Buskiego - w miarę 

posiadanych przez Powiat środków finansowych - mogą otrzymywać niepubliczne:  

1) szkoły nieposiadające uprawnień szkoły publicznej,  

2) placówki oświatowo – wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,  

3) poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu,  

4) biblioteki pedagogiczne.  

2. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dotacji dla szkół i placówek, o których mowa w ust. 1, 

podejmuje Zarząd Powiatu.  



§ 5. 1. Wskaźniki procentowe, o których mowa w §2 pkt 20 i 21, ustala się zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty w następujących wysokościach, z zastrzeżeniem ust. 2:  

1) szkoły dla młodzieży lub placówki - 100%,  

2) szkoły dla dorosłych:  

a) liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 65%, 

b) szkoła policealna dla dorosłych - 50%,  

c) uzupełniające technikum dla dorosłych - 55%,  

d) uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 51%. 

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.  

3. Ustala się następujący tryb określania stawek dotacji obowiązujących w okresie dotowania:  

1) stawki dotacji na dany rok budżetowy ustala Zarząd Powiatu po otrzymaniu informacji o ostatecznej 

wysokości części oświatowej subwencji ogólnej należnej Powiatowi Buskiemu w danym roku budżetowym, 

na podstawie:  

a) kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Buskiego – w przypadku ustalania stawki dotacji dla szkoły dla 

młodzieży lub placówki,  

b) kwoty wydatków bieżących – w przeliczeniu na 1 ucznia – ponoszonych przez szkołę publiczną 

odpowiadającą typem i rodzajem szkole niepublicznej, dla której ustalana jest stawka dotacji – w przypadku 

ustalania stawki dotacji dla szkoły dla dorosłych,  

2) stawki dotacji dla szkół dla dorosłych nie odpowiadających typem i rodzajem szkołom publicznym 

prowadzonym przez Powiat Buski Zarząd Powiatu ustala na podstawie danych finansowych, o których mowa 

w pkt 1 lit. b, przekazanych przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego,  

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, Przewodniczący Zarządu Powiatu zwraca się do innych jednostek 

samorządu terytorialnego o udzielenie informacji dotyczących danych finansowych, o których mowa w pkt 

1 lit.b, a po ich uzyskaniu ustala najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego, której informacja będzie 

stanowić podstawę do ustalenia stawki dotacji dla szkoły danego typu i rodzaju,  

4) po ustaleniu stawek dotacji przez Zarząd Powiatu Przewodniczący Zarządu informuje organ prowadzący 

o wysokości ustalonej stawki dotacji obowiązującej w okresie dotowania dla danej szkoły lub placówki.   

4. Do czasu ustalenia stawek dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów szkół lub placówek  

obowiązujących w danym roku budżetowym, transze dotacji są przekazywane według stawek dotacji 

określonych dla roku poprzedzającego okres dotowania. Po ustaleniu stawek dotacji obowiązujących w danym 

roku budżetowym, transze dotacji wypłacone według stawek określonych dla roku poprzedzającego okres 

dotowania podlegają stosownemu wyrównaniu.  

§ 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.   

§ 7. 1. Organ prowadzący jest zobowiązany do przedkładania organowi dotującemu:  

1) comiesięcznej informacji o liczbie uczniów szkoły dla młodzieży lub placówki wg stanu w pierwszym dniu 

danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej uchwały, a w przypadku szkoły 

dla dorosłych - comiesięcznego rozliczenia dotacji, o której mowa w §2 pkt 15, na podstawie rzeczywistej 

liczby uczniów za dany miesiąc sprawozdawczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym,  



2) rozliczenia wykorzystania dotacji, o której mowa w §2 pkt 15, za dany okres dotowania, zgodnie z art. 90 

ust. 3d ustawy o systemie oświaty, oraz zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od dnia 

zakończenia okresu dotowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na ustaleniu – zgodnie z §2 pkt 24 – różnicy 

pomiędzy dotacją należną szkole dla dorosłych za miesiąc sprawozdawczy, zgodnie z rzeczywistą liczbą 

uczniów, a dotacją naliczoną za ten miesiąc na podstawie liczby uczniów w/g stanu na pierwszy dzień tego 

miesiąca.  

3. W miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym organ dotujący przekazuje szkole dla 

dorosłych transzę dotacji z uwzględnieniem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4  

i 5.  

4. W przypadku, gdy w rozliczeniu za ostatni miesiąc okresu dotowania wykazana zostanie kwota dotacji 

do zwrotu, organ prowadzący wykazuje w/w środki w rozliczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, i zwraca je 

organowi dotującemu w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu dotowania.  

5. W przypadku, gdy organ prowadzący w rozliczeniu za ostatni miesiąc okresu dotowania wykaże 

niedopłatę dotacji, organ dotujący niezwłocznie przekazuje wykazaną kwotę niedopłaty na konto danej szkoły.  

6. W przypadku niedokonania rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, organ dotujący wzywa 

organ prowadzący do dokonania rozliczenia lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.  

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od 

dnia stwierdzenia w/w okoliczności. Odsetki nalicza się zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych.  

§ 8. 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.  

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w imieniu organu dotującego przeprowadzają upoważnieni 

pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, zwani w dalszej części uchwały „kontrolującymi”.  

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, kontrolujący powiadamiają organ 

prowadzący. Organ prowadzący jest zobowiązany poinformować kontrolujących o miejscu przechowywania 

dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty.  

4. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na 

podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych 

w toku postępowania kontrolnego.  

5. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który otrzymuje 

i podpisuje upoważniony przedstawiciel organu prowadzącego.  

6. Upoważniony przedstawiciel organu prowadzącego może odmówić podpisania protokołu, składając 

wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.  

7. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6, kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i w 

razie potrzeby podejmują czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany 

w protokole kontroli.  

8. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje 

stanowisko organowi prowadzącemu.  

9. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, sporządza się - na podstawie protokołu kontroli - 

wystąpienie pokontrolne, w którym określa się wnioski kierowane do organu prowadzącego.  

10. Organ prowadzący, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany 

w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić organ dotujący o realizacji wniosków 

pokontrolnych.  

§ 9. Traci moc uchwała nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym 

szkołom i placówkom oświatowym .  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  



§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

 

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …….……  

 

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

Lp. 
Nazwa, typ, rodzaj 

szkoły / placówki 

Siedziba 

szkoły/placówki 

Forma 

kształcenia 

Nr i data wydania 

zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji 
szkół i placówek 

niepublicznych 

funkcjonujących na 

terenie Powiatu 

Buskiego 

Nr i data 

wydania 

decyzji o 

nadaniu 

uprawnień 

szkoły 

publicznej 

Planowana liczba uczniów 

w roku udzielania dotacji 

 

Numer rachunku bankowego 

szkoły / placówki ogółem 

w tym w okresie: 

I - VIII IX - XII 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

 

Zobowiązuję się do terminowego przekazywania organowi dotującemu: 

1) rozliczeń dotacji na podstawie liczby uczniów oraz rozliczenia wykorzystania dotacji za okres dotowania zgodnie z § 7 obowiązującej uchwały Rady Powiatu w Busku – 

Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,  

2) informacji o zmianie danych teleadresowych lub numeru konta bankowego w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.  

 

 ………………………………… ………......................................... 

 miejscowość, data podpis osoby upoważnionej 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2  

 

 

Rozliczenie dotacji na podstawie rzeczywistej liczby uczniów  

za miesiąc …………………… w roku ........................  

Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę: ………………........................................................ 

 

Lp. 
Nazwa 

szkoły  
Forma kształcenia 

Rzeczywista liczba 

uczniów w miesiącu 

sprawozdawczym* 

Liczba uczniów  

w/g stanu na  

pierwszy dzień miesiąca 

sprawozdawczego 

Różnica  

(kol. 3-4) 

+ / -  

Stawka dotacji 

przypadająca  

na 1 ucznia  

na miesiąc 
(w zł.) 

 Rozliczenie 

dotacji  

(kol. 5 x 6) 

(w zł.) 

+ / - 

Liczba uczniów 

w/g stanu na 

pierwszy dzień 

miesiąca** 

……………. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

 
*) należy ustalić rzeczywistą liczbę uczniów szkoły dla dorosłych, zgodnie z § 2 pkt 12 obowiązującej uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, 
**) należy podać liczbę uczniów w/g stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym sporządzane jest rozliczenie, tzn. miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. 

 

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 

 

 

 



Załącznik Nr 2a   

 

Informacja o liczbie uczniów  

w miesiącu ………………….……… w roku ........................  

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

 

Lp. 
Nazwa 

szkoły / placówki 
Forma kształcenia 

Liczba uczniów w/g stanu 

na pierwszy dzień 

miesiąca* 

0 1 2 3 

    

    

    

    

    
*) w przypadku klas (semestrów) programowo najwyższych kończących zajęcia w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje na każdego absolwenta do końca roku 

szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę, zgodnie z art. 90 ust. 2f  ustawy o systemie oświaty 

 

 

 

 

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 



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     

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 

 


