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UCHWAŁA NR XXV/193/2012
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu
Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172
z późniejszymi zmianami)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego
przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
niewymienionym w ust. 2, przysługuje dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50% wydatków bieżących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Starachowicki
w przeliczeniu na jednego ucznia.”
2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę składa
w Wydziale Edukacji, informację o liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 2a. Liczbę uczniów w szkołach o których mowa w § 2 ust.
2 należy wykazać według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. 2b. Liczbę uczniów w szkołach o których
mowa w § 2 ust. 3 należy wykazać za poprzedni miesiąc. Dotacja przekazywana będzie zaliczkowo na
poziomie miesiąca poprzedniego i rozliczana w kolejnych miesiącach. Informacji o liczbie uczniów w miesiącu
styczniu nie przekazuje się, natomiast w miesiącu grudniu należy złożyć dodatkowo informację o liczbie
uczniów za miesiąc grudzień w terminie do dnia 22 grudnia.”
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3) §3 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Starachowicach
mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji,
o której mowa w ust. 2 i ust. 2b, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji
stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji przebiegu nauczania.”
4) §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przekazanie części dotacji następuje do ostatniego dnia każdego
miesiąca, po złożeniu w Wydziale Edukacji informacji o liczbie uczniów z zastrzeżeniem zachowania terminu,
o którym mowa w ust. 2 i ust. 2b.”
§ 2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne
i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/193/2012
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 listopada 2012 r.

