
ZńącznikNr 2 do UclrwĄ Nr XVII/I t6/12

Rady Powiatu Brzeskiego

zdnia23 lutego 20t2r.

Informacja o liczbie słuchaczy w miesiącu ........... w roku

Nazwa i typ szkoły: ...

szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepubli cznych:
Nr zaświadczenia z dnia

Decyzja o nadaniu uprawnień nr ... z dnia
Organ prowadzący: ..

Liczba słuchaczY w szkole według stanu na l dzień miesiąca ogółem wynosi:

1.o klasa Sem. zawód Liczba sfuchaczv

Dotację proszę ptzekazaó na rachunek bankowy szkoły:
- nazwa i adres banku

- numer rachunku bankowego ....

NiniejszYm oŚwińczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za
Podanie niePrawdY, potwierdzarn zgodnośĆ danych zawarĘch we wniosku ze
stanem faktycznyn

Podpis organu prowadzącego
szkołę

Uwaga:Termin składania informaeji - do 10 dnia miesiąca
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ZńączrńkNr 3 do Uchwały Nr XVIVl 16/t2

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia23 lutego 2012 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku

Formularz jest przę7Ąaczony dta osób fizycznych i osób prawnych
ProwńzącYch na terenie Powiatu Brzeskiego szkoły ni.puUti.rne o uprawnieniach
szkół publicznych

Miejsce składania rczliczenia: Wydział oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowęgo w Brzegu

Dane o organie prowadzącym

Nazwa:

Adres:

Dane o szkole

Nazwa:

Adres:

Miesiąc rozliczeniowy ........

Kwota dotacj i otr 4rmana w mi es iąc u r o zliczęniowym
zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

Kwota
Kwota dotacii otrzymana od początku roku

2 Kwota wykorzystanei dotacii od początku roku
J Kwota niewykorzvstanei dotacii od początku roku rozliczenioweso

WYszczególnienie wYdatków sfinansowanych środkami z dotacji w miesiącu
rozliczenio\ilym

wydatki związane zrzeczowąobsługą administracyjną placówki rnp. opłuay *'"l.ron, energię, wodę,gą, znaczki pocztowe. intemet ito.)
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UCHWAŁA NR Xvill116/1,2
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia23 lutego 2012 r.

w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych

Na Podstawie art,lz Pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziePowiatowYm 0,t, Dz.IJ. z2at1 r. Nr i+z por.t592 zpoźn. zm.) oraz art.90 ust.4 ustawY zdnia 7 września t99tr. o systemie oświaty fi.t. Dz1J z2004 r. Nr 256poz.2572 zpoźn. zm.) Rada Powiafu Bizeskiego u.łr*utą .o nurtępu.;.,

§1.
Uchwała okreŚla tryb udzielania i rozliczanra dotacji przyznawanych niepublicznymszkołom o uPrawnieniach szkół. puurińvci- or* tryb i zakres kontroliprawidłowości wykorzystaniafych dotacji. 

J --'

§2.
Podstawę obliczania dotacji dla szkół, o któryclr mowa w § 1 stanowią wydatkibieŻące ustalone dla szkół publicznycrr tego ,u*.go łpu i rodzaju prowadzonych
Przęz Powiat Brzeski, w Ptzelicz.niu.nu l.an.!o' ,"ńu ,ru, ń""zywista liczbauczniów w szkole, W PrzYpadku braku nu tńnie powiatu Brzeskiego szkoĘPublicznej danego tYPu i rodzajupodstawą ao urtui.nia wysokości dotacji są wydatkibieŻące Ponoszonę Przez nujulizrrą gminę lub powiat na prowad zenię szkoĘpublicznej danego łpu i rodzilu.

§3.
osoba prawna lub osoba ftzyczna prowadząca szkołę, zwana dalej ,,organemPtowadząCYffi", składa wniosek o udŻielenie dotacji dÓ' Starostrva powiatowego
w Brzegu, w terminie do 30 września 1Ńu popni"aŹuiącego rok udzielenia dotacji.Wzot wniosku stanowi załączniknr 1 niniej.ź.;'u.łr*uły.

§4.
organ prowadzący niepubliczną szkołę otrzymujący dotację zobowiązany jest
Przekazaó do Starostwa Powiatowego rv Brzógu wterminie-do 10 dnia danegomiesiąca informację o rzeczywistef ficzbie "rłu.hu."y 

podaną na podstawiedokumentacji przebiegu nauc ziniaróaług sJalu nu pi.r*. a, ari"t danego miesiąca.W zor informacj i stanowi załączniknr 2 dJ nini.3 rr.;lr.hwały.
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§5.
1. Organ Prowadzący niepubliczną szkołę otrrymujący dotację zobowięany jest

PrzekazaĆ do Starostwa Powiatowego w Brzegu, 
-ni. 

patiiei niz do 10 dnia
miesiąca nastęPującego po miesiącu w którym ńastąpiło prr"i-unie miesięcznej
częŚci dotacji, rozliczęnia zwykorrystania dotacji 

-"u 
Ń.r., od początku- roku

kalendarzowego do końca danego miesiącą z wyodrębnieniem poniesionych
wydatków w miesiącu, którego rczliczenie doĘczsr. wzór rozlicżęnia dotacji
stanowi załącz:rńknr 3 do niniejszej uchwaĘ.

2.W PrzYPadku stwierdzenia niezgodności danych, oklórych mowa wust.l
w tęrminie 7 dni od dnia otrzymani a rozliczenia" zv.r:aca się szkole rczliczenie,
wskazując uchybienia.

3,Szkoła, wterminie 7dni od dnia offzymanta rozliczenia, przekazuje nowę
rozLiczenie z wYkorzYstania dotacji, uwzględniające wskazane przęz Starostwo
Powiatowe uchYbienie albo doĘchczasowe rózliczęnie wraz z wyjaśnieniami
pofwierdzającymi danę zawarte w rozliczeniu.

§6.
Dotacja może bYĆ wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa
w art.90 ust.3d ustawy o systemie oświaty.

§7.
1. Starosfwo Powiatowe W Brzegu dokonuje kontroli stanu liczbowego sfuchaczy pod

względem Prawidłowości i zgodności danych zprzekazanĘ przęz organ
prowadzący comiesięczną informacj ą o rzecryIwistej licŻbie słuchaczy.

2. Kontrola, o której mowa w ust.l, obejmuje równiez sprawdzenie zgodności danych
z danYmi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnój, finansoweJ i dokumeńcji
przebi egu nauczania szkoĘ.

3. Starostwo Powiatowe w Brzegu możę dokonaó kontroli prawidłowości
wykorzys tania udzi e l onej dotacj i.

4. Kontrola, o której mowa w § 3, obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania
udzielonej dotacji zzasadarrti określonymi w art.90 ust.3d ustawy oi* ,Óanymi
wykazanymi w składanyc h przez s zkołę mies i ęcznych rozl ic zeniaci.

5. Starostrvo Powiatowe w Brzegu może zażądaó od organu prowadzącego
Przedłożenia do siedziby Starostwa potwierdzonych ,u ,gódność zoryginałń
kserokopii dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia otrą,manój dotacji
lubli szczęgółowego opisu tych dokumentów.

§8.
w ramach kontroli niepubliczna szkoła jest obowiązana do:

1) Przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym
w szczególności dokumentacji organizacyjnej, ,dokumentacji finansowej
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i dokumentacji Przebiegu nauczania otaz spotządzaniakopii, odpisów i wyciągówz dokumentów,

2) udzielania ustnYch lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
3) zprzeprowadzonej kontroli sporządza się protokół

§9.
Starostwo Powiatowe w Brze gu przekazuje na rachunek bankowy niepublicznejszkołY miesięczną częŚĆ dotacji Źa^kolejny miesiąc w wysokości uwzględniającej
aktualną liczbę uczniów podanąw informacji o której o,o*u w § 4.

§ 10.

1, W _sYtuacji, gdy kwota dotacji w danym miesiącu zostńa nadpłacona lubprzekazana w niższej wysokości, róznicę uwzględnia się pr4l naliczeniudotacji nakolejny miesiąc.

2,W PrzYPadku sfwierdzenia wYkorzystania dotacji niezgodni ę z przezflaczeniem lubstwierdzenia Pobrania dotacji nienaleznie lub w nadm]erne.j w}sokości stosuje się
PrzePisY o finansach Publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielonyclr
zbudżetu państwa.

§ 11.

Traci moc Uchwała nr X)OilV/z30/09 Rady Powiafu Brzeskieg o z dnia 26 częrwca2!09 r, wsPrawie udzięlania irozliczania dotacji zbudzei powiatu dla szkółniePublicznYch o uprawnieniach szkoł publicznycrr 1oz. Urz. Woj. op. z210g r. Nr
58, poz. 959).

§ 12.

Uchwała wchodzi w _zYcie po upływi ę 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewód ztwa Opolsliiego.

Przewodn iczący Rady Powiatu

Ąłtrł^ą
i Henrvr< Mazurkiewicz

\
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ZńącznikNr 1 do UchwaĘ Nr XVII/I 16112

Rady Powiatu Brzeskiego

zdnia23 lutego 2012r.

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok
dla szkoĘ (nazwa i adres szkoły)

prowadzonej przez

1. szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Nr zaświadczenia z dnia

Decyzja o nadaniu uprawnień nr z dnia

2. PlanowanaLiczba słuchaczy od 1 stycznia do 3l sierpnia wynosi
3. planowana liczba sfuchaczy od 1 września do 3l grudnia wynosi

4. Dotację proszę ptzekazaó na rachunek bankowy szkoły:
- naz\ł{a i adres banku
_ numer rachunku bankowego ....

Podpis organu prowadzącego
szkołę

Uwaga:

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do 30 września roku
poptzedzającego rok udzielenia dotacj i
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Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono
r o zliczęnie, stano wi inte graln ą częś ć t ozliczenia wyko rzys tan i a d ótacj i.

Miejscowośó, data

Podpis i pieczątka składającego
rozliczęnie ( organu

prowadzącego)

Dane o dokumentacho na podstawie których sporządzono rozliczenie

Lp.

Rodzaj dokumentu
(np. faktura /

rachunek / lista
nlac / rrmnwnl

Dokument
z dnia

Nr
dokumentu

poz. z tabeli
Rodzaj wydatku wartość z dokumentu brutto

kwota rozliezona
z dotacji dla danej

placówki
1

2.

3.

4.

5.

6_

7

8.

9

10.

12.

l3_

l4.
15.

16.

17.

18.

l9.
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