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UCHWAŁA NR XXX/401/13
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 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, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r.
poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 827), Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie
powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dotacje, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 3, przekazywane są na rachunek bankowy podmiotu dotowanego w 12 ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, przy czym dotacja na miesiąc
grudzień przekazana będzie do dnia 20 grudnia.
2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Szkołom i placówkom, wymienionym w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 uchwały, do czasu otrzymania informacji
od Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dotacja będzie
udzielana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym. Korekta udzielonych dotacji dokonana zostanie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następnego po
miesiącu otrzymania informacji od Ministra.
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3. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Szkołom, o których mowa w ust. 2 pkt 2, do czasu zebrania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji tj. wysokości planowanych wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju dotacja będzie udzielana w oparciu o podstawę
przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym. Korekta udzielonych dotacji dokonana zostanie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu zebrania niezbędnych informacji. Ostateczne ustalenie wysokości należnej dotacji dokonywane będzie na podstawie wysokości wydatków bieżących ponoszonych w danym roku w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Korekta udzielonych dotacji zostanie dokonana do dnia
20 grudnia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
dr inż. Piotr Woźniak

