
UCHWAŁA NR 225/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.     1943 z późn. zm.) oraz art. 218, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Powiat Nowosądecki.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 50% podstawowej 
kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w przeliczeniu na 
jednego ucznia.

3. Informacje o liczbie uczniów, o których mowa w ust. 1-2 organy prowadzące składają w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu do 20 dnia każdego miesiąca, za grudzień do dnia 10 grudnia, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Niepubliczne placówki o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka  
dotację z budżetu powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Nowosądecki.

5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt. 5 które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu powiatu w wysokości 100% 
kwoty przewidzianej na takiego uczestnika w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Powiat Nowosądecki.

6. Niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne, oraz ośrodki o których mowa 
w art. 2 pkt 5 ustawy, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu powiatu 
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Powiat Nowosądecki.

7. Informacje o liczbie wychowanków, o których mowa w ust. 4-6 organy prowadzące składają do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za grudzień do dnia 10 grudnia, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Id: 9CC051C1-F907-4B55-BCB2-9D92C83DCCE2. Podpisany Strona 1



8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na 
każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego słuchacza 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Nowosądecki, jeżeli osoba prowadząca 
szkołę:

1) poda do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 
przez słuchacza kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową 
komisję egzaminacyjną”.

2. W § 7 skreśla się ust. 3.

§ 2.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017r.  
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 225/XXIII/17

Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 19 maja 2017 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

NOWOSĄDECKIEGO

na rok …............

Nazwa i adres szkoły/placówki:...........................................................................................

Organ prowadzący:...............................................................................................................

1. Typ i rodzaj szkoły/placówki oraz forma kształcenia : …................................................

…...........................................................................................................................................

2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek :.............. 
…...........................................................................................................................................

3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej : …....................

…..........................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy wynosi: …..................................

4a.  Planowana  liczba  słuchaczy  kursu  kwalifikacyjnego,  którzy  przystąpią  do  egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wynosi: ……………......................................

4b.  Planowana  liczba  dzieci  objętych  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju  wynosi:

……………….......................................................................................................................

4c.  Planowana liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi wynosi:

…………………………………………………………………………………………..

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

.............................................................................................................................................

…………………………………… ……………………………………………..

Miejscowość, data Podpis i pieczątka
organu prowadzącego

Id: 9CC051C1-F907-4B55-BCB2-9D92C83DCCE2. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie

Do przyjętej przez Radę Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 lutego 2017r. Uchwały Nr 210/XXI/17
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania, Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr KI-411/70/17 z dnia 12 kwietnia 2017r.
wszczęła postępowanie o stwierdzenie nieważności w/w uchwały.

Przedmiotowa uchwała została dostosowana do uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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