
 

Projekt  

UCHWAŁA NR           

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ………………… r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek 

oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1868 późn. zm.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie 

Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 8716) 

dokonuje się następujących zmian w § 4: 

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej organu prowadzącego 

składanej w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu do dnia 5 każdego miesiąca o liczbie uczniów, 

w tym uczniów niepełnosprawnych / dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju / 

wychowanków / uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca. Informacja organu prowadzącego stanowi podstawę naliczenia części dotacji dla 

poszczególnych szkół/placówek w danym miesiącu. 

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu, nie później 

niż w ciągu 5 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień do 24 grudnia, rozliczenie 

otrzymanej części dotacji z uwzględnieniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju / uczniów / wychowanków / uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wg stanu 

na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, a za grudzień na dzień 22.” 

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podane liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju / uczniów / wychowanków / 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w ust.1 i ust.2, muszą być 

zgodne ze stanem w księdze uczniów / wychowanków i dziennikami lekcyjnymi / zajęć.” 



 

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wzór informacji miesięcznej stanowiącej podstawę naliczania dotacji oraz rozliczenia 

otrzymanej części dotacji stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowiący załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

            Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

                                                                                      __________________________ 

                                                                  /Małgorzata Osuch/ 

 

  



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR           

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………. r. 

 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 

oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 8716), jest podyktowana 

koniecznością doprecyzowania zapisów dotyczących terminu przekazania informacji o liczbie 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji 

zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).  

  Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu 

prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: 

„Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe wniosły/nie wniosły uwag/i, 

które uwzględniono/nie uwzględniono w zakresie zgodnym z przepisami.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.     

 

 

 

 

 

 

            Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                                      __________________________ 

 

                                                                  /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 


