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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 21 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat 
Szczecinecki dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.: z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) – Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/112/2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 20 grudnia 2007 
r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji dla 
niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 925 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 745), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Dotację przekazuje się w równych miesięcznych i kolejnych ratach, zaliczkowo 
z góry do dnia 20 każdego miesiąca, na konto wskazane we wniosku o udzielenie dotacji, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez oświadczenie złożone przez którąkolwiek ze 
stron umowy, rata dotacji przekazana za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy 
stanowi ostatnią kwotę należnej i przekazanej dotacji. 

3. Termin wykorzystania przez placówkę przyznanej dotacji nie może być dłuższy niż do 
dnia 31 grudnia roku budżetowego, w którym przyznano dotację, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez oświadczenie złożone przez którąkolwiek ze 
stron umowy, termin wykorzystania przez placówkę przyznanej dotacji nie może być dłuższy 
niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.”; 

2) § 10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wstrzymanie dotacji następuje poprzez oświadczenie złożone przez Powiat 
Szczecinecki podmiotowi prowadzącemu i oznacza jednocześnie ustanie obowiązku 
Powiatu Szczecineckiego przekazania podmiotowi prowadzącemu pozostałej kwoty 
należnej dotacji, z uwzględnieniem ust. 3.”, 
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b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Dotacja podlega wypłaceniu, w razie: 

1) ustania wątpliwości, że dotacja jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczaniem; 

2) ustania wątpliwości o wstrzymaniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności przez 
placówkę lub przez podmiot prowadzący placówkę; 

3) wykonania przez podmiot prowadzący placówkę ciążących na nim obowiązków 
w zakresie przedłożenia okresowego sprawozdania lub kontroli realizowanej przez Powiat 
Szczecinecki. 

4. Wypłacenie dotacji następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Powiat 
Szczecinecki podmiotowi prowadzącemu i oznacza wznowienie obowiązku Powiatu 
Szczecineckiego przekazania podmiotowi prowadzącemu pozostałej kwoty należnej 
dotacji.”; 

3) W § 11: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Ustalenie okoliczności stanowiących 
podstawę zaprzestania przekazywania dotacji, Powiat Szczecinecki dokonuje na 
podstawie informacji uzyskanych od podmiotu prowadzącego placówkę lub informacji 
uzyskanych z innych źródeł", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zaprzestanie przekazywania dotacji, o którym jest 
mowa w ust. 1 następuje poprzez rozwiązanie przez Powiat Szczecinecki umowy 
z podmiotem prowadzącym placówkę. Rozwiązanie następuje poprzez oświadczenie 
złożone przez Powiat Szczecinecki podmiotowi prowadzącemu i oznacza jednocześnie 
ustanie obowiązku Powiatu Szczecineckiego przekazania podmiotowi prowadzącemu 
pozostałej kwoty należnej dotacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Uzasadnienie
   Uchwałą Nr XVI/112/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., Rada Powiatu Szczecineckiego 
ustaliła tryb udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji dla niepublicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych. Celem niniejszej uchwały jest zmiana wyżej 
wymienionej uchwały poprzez doprecyzowanie jej dotychczasowych zapisów oraz 
wprowadzenie unormowań prawnych wzmacniających kontrolę Powiatu Szczecineckiego nad 
dotacjami udzielonymi placówkom oświatowo-wychowawczym. Podstawę prawną podjęcia 
uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 


