
UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie 

Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu 
Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, 
składa w roku udzielania dotacji do organu dotującego do 10 dnia każdego miesiąca informację o rzeczywistej 
liczbie uczniów/wychowanków ustaloną według stanu na 5 dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Organ prowadzący szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazuje do 10 dnia każdego miesiąca informację 
o ilości uczniów (z uwzględnieniem absolwentów) uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w miesiącu poprzednim, z tym, że informację o ilości uczniów uczestniczących w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu grudniu przekazuje na dzień 22 grudnia do dnia 24 grudnia. 
Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Powyższa informacja stanowi podstawę do 
wyliczenia dotacji na dany miesiąc oraz rozliczenia korekty za miesiąc poprzedni.

3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie danych metryczki subwencji oświatowej oraz 
informacji, o której mowa w ust. 1 i 2.

4. Do czasu uzyskania informacji, o których mowa w ust. 2, dotację przekazuje się wg danych obowiązujących 
w miesiącu poprzednim.

5. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy szkoły i placówki wskazany we wniosku, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

6. W wypadku wypłacenia w danym miesiącu dotacji na liczbę uczniów/wychowanków większą lub mniejszą 
niż liczba uprawnionych do otrzymania dotacji, dotacja zostanie skorygowana w kwocie dotacji za miesiące 
kolejne.

7. W wypadku wypłaconej w miesiącu grudniu nadwyżki, podlega ona zwrotowi do dnia 31 stycznia roku 
następnego.”;

2) w § 10 ust. 4 cyfrę „7” zastępuje się cyfrą „14”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Cichoń
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