
  

Uchwała nr   XL/ 171 /2009 

Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 30 grudnia 2009 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Powiatu Złotowskiego                               

z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół 

publicznych. 

 

Na podstawie art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.),  Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr III/16/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku        

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp.       

z 2007 roku, nr 10, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do tejże uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały  

2) załącznik nr 2 do tejże uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały  

3) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu jak załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1                                    

do uchwały Nr  XL  / 171  /2009 

Rady Powiatu Złotowskiego             

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

....................................................     ........................., dnia .................... 

(nadawca)             (miejscowość) 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego 

Al. Piasta 32 

77-400 Złotów 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .................. 

1. Organ prowadzący  ………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres) 

2. Nazwa szkoły     …………………………………………………………………………… 

3. Adres szkoły  ……………………………………………………………………………..... 

4. Numer statystyczny REGON  ……………….…………………. 

5. Numer NIP …………………………………………….. 

6. Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ……………………………….…. 

7. Planowana liczba uczniów  w roku kalendarzowym: 

a) styczeń – sierpień ……………………… 

b) wrzesień – grudzień …………………… 

8. Nazwa i numer konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 

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

(dla kogo) (bank i nr konta) 

9. Organ prowadzący zobowiązuje się do składania comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie 

uczniów oraz sprawozdania o wykorzystaniu dotacji. 

10. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów. 

 

Adres do korespondencji: 

.................................................................  

.................................................................  

.................................................................  

Telefon  

.................................................................  

............................................................. 

 (data, podpis i pieczę osoby upoważnionej do  

reprezentowania organu prowadzącego) 

termin składania wniosku – do dnia 30 września  



Załącznik Nr 2                                 

do uchwały Nr  XL /171  /2009      

Rady Powiatu Złotowskiego             

z dnia 30 grudnia 2009  r. 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW 

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

 

Nazwa szkoły ...................................................................................................................................... 

Organ prowadzący............................................................................................................................... 

 

I. Informacja o aktualnej liczbie uczniów: 
 

Stan na dzień ……………………….………, liczba uczniów wynosi: …......................…..,  

II. Informacja o wykorzystaniu dotacji  
        za okres od 1 stycznia do końca miesiąca ....................................           .......... 

          (miesiąc)        (rok) 

1.Wysokość otrzymanej dotacji narastająco od początku roku  ............................................................. 

2. Wysokość wydatków przeznaczonych na dofinansowanie  

działalności bieżącej  szkoły:     ............................................................. 

 w tym:     

a. Wynagrodzenia pracowników    ............................................................. 

b. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia  

społeczne i Fundusz Pracy)     ............................................................ 

c. Wydatki eksploatacyjne tym zakup energii   ............................................................ 

d. Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych ............................................................ 

e. Remonty       ............................................................ 

f. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń   ............................................................. 

g. Pozostałe wydatki      ............................................................. 

 

3. Środki do wykorzystania w następnym miesiącu  ............................................................. 

 

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej 

przeznaczeniem (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionej powyżej 

informacji ze stanem faktycznym. 

.....................................      ....................................................... 

Sporządził (-a) data,        
 (podpis i pieczę osoby upoważnionej do reprezentowania  

organu prowadzącego) 

termin składania informacji – do 15 dnia każdego miesiąca 



Załącznik Nr 3                                 

do uchwały Nr  XL  / 171 /2009  

Rady Powiatu Złotowskiego             

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  ....................................................     ........................., dnia .................... 

(nadawca)             (miejscowość) 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego 

Al. Piasta 32 

77-400 Złotów 

 

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK …………..  

 

Rozliczenie dotacji przyznanej z budżetu powiatu złotowskiego szkole o nazwie 

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

1.Wysokość otrzymanej dotacji              .......................................................................... 

2. Wysokość wydatków przeznaczonych na dofinansowanie  

działalności bieżącej  szkoły:     .......................................................................... 

 w tym:     

Wynagrodzenia pracowników    .......................................................................... 

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia  

społeczne i Fundusz Pracy)    .......................................................................... 

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii   .......................................................................... 

Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych  ......................................................................... 

Remonty                  .......................................................................... 

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń            ......................................................................... 

Pozostałe wydatki                .......................................................................... 

3. Środki do zwrotu do budżetu organu dotującego  .......................................................................... 

Uwaga: pkt. 3 wypełnia się, gdy kwota z poz. 1 jest wyższa od kwoty z poz. 2 

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej 

przeznaczeniem (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionej powyżej 

informacji ze stanem faktycznym. 

..............................................................                                    ................................................................................... 

            miejscowość, data                                                      podpis osoby prowadzącej szkołę/placówkę 

termin składania informacji – do 15 stycznia roku następnego  



Uzasadnienie 

do Uchwały nr XL / 171 /2009 

Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 30 grudnia 2009 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Powiatu Złotowskiego                               

z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół 

publicznych. 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty           

(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity, ze zm.) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych  

W myśl należy do uchwały nr III/16/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia            

28 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla 

niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych     

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 roku, nr 10, poz. 260), wprowadzić następujące załączniki: wzór 

wniosku o udzielenie dotacji na dany rok, wzór informacji o liczbie uczniów oraz wzór 

rozliczenia dotacji za dany rok.    

W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.  

 

 


