
Uchwała Nr IX/49/2003 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 26 czerwca 2003 r. 
 
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego 

niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół 
publicznych, działającym na terenie powiatu krapkowickiego 

 
 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego 
niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół 
publicznych, działającym na terenie powiatu krapkowickiego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do 
uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Uchyla się uchwałę Nr XV/85/2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  
27.04.2000 r. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

    Krystian Komander 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IX/49/2003 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 26.06.2003 r. 

 
 
 

Tryb udzielania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego niepublicznym 
szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, 

działającym na terenie powiatu krapkowickiego 
 
 

§ 1 
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Krapkowicki, 
2) dotowanym – należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych  

o uprawnieniach szkół publicznych, działające na terenie powiatu krapkowickiego, 
3) dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe przekazywane dotowanemu w roku 

bieżącym. 
 

§ 2 
 
1. Warunkiem przyznania dotacji szkołom określonym w § 1 ust. 2 jest złożenie w terminie 

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, wniosku zawierającego 
planowaną liczbę uczniów. 

2. Do ustalenia wysokości planowanej na rok budżetowy dotacji, przyjmuje się liczbę 
uczniów wykazaną w sprawozdaniach statystycznych GUS o symbolu „S” składanych 
przez dotowanego. 

 
§ 3 

 
1. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych  

o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu 
krapkowickiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na terenie powiatu 
krapkowickiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości 
dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły 
publicznej danego typu i rodzaju. 

2. Dotujący przekazuje dotację zaliczkowo w ratach miesięcznych w terminie do 20 dnia 
danego miesiąca, uwzględniając rzeczywistą, podawaną przez szkołę w terminie do 10 
każdego miesiąca, liczbę uczniów, nie większą jednak niż wskazaną w sprawozdaniu 
wymienionym w § 2 ust. 2. 

3. Rozliczenia miesięczne należy dokonywać na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały. 

 
§ 4 

 
1. Dotujący dokona w ostatniej miesięcznej racie dotacji jej rocznego rozliczenia w oparciu  

o przeciętną liczbę uczniów, lecz nie większą niż przyjętą w § 2 ust. 2. 
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2. Dotowany jest zobowiązany do złożenia sprawozdania rocznego wraz z krótką częścią 
opisową, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 
 

§ 5 
 
1. Dotowany jest zobowiązany do corocznego przedkładania dotującemu kopii sprawozdania 

przekazywanego do Głównego Urzędu Statystycznego. 
2. Dotowany jest zobowiązany do zawiadomienia dotującego o zamiarze i terminie likwidacji 

szkoły w terminie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/49/2003 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 26.06.2003 r. 

 
 
...................................... 
    Nazwa jednostki 
 
 
 

Wydział Finansowy 
Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach 

 
 
 
 

R O Z L I C Z E N I E 
 

 Otrzymanych dotacji za okres od dnia 1 stycznia ........... do dnia ..................................... 
Wielkość otrzymanych dotacji w okresie jw. .......................................................... 
Wydatki wykonane ogółem ..................................................................................... 
W tym: 
– wynagrodzenie ....................................................................................................... 
– pochodne od wynagrodzenia ................................................................................. 
– pozostałe ................................................................................................................ 
 
Stan środków na koniec miesiąca rozliczeniowego ................................................ 
 
 
 
 
 
..........................                     ....................................                       ............................................. 
         Data                                  Główny księgowy                                  Organ prowadzący 
 


