
Uchwała Nr XLI/316/10

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 września 2010 r.

 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 

30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji

 ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie  art.  90  ust.  3,  3d,  3e,  3f  i  4 ustawy z  dnia  7  września  1991 roku

o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11  ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,   poz.

1592 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

W  załączniku  do  uchwały  nr XXXIX/298/10  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

30 czerwca 2010 r.  w sprawie:  określenia  zasad udzielania  dotacji  ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli

prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Ponadgimnazjalnym  szkołom  niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,

działających  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  przysługuje  dotacja  na  każdego  ucznia

w  wysokości  50%  ustalonych  w  budżecie  powiatu  wydatków  bieżących  ponoszonych

na  jednego  ucznia  w  szkołach  publicznych  tego  samego  typu  i  rodzaju,

pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę przedstawi organowi właściwemu                 do

udzielania  dotacji  nie  później  niż  do  30  września  roku  poprzedzającego

rok udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów.” 



2. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Wydatkami  bieżącymi,  o  których  mowa  w  pkt  1,  ponoszonymi  na  jednego  ucznia

są  wydatki  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane,  wydatki  związane

z realizacją statutowych zadań szkoły oraz pozostałe wydatki bieżące.” 

3. Punkt 6 litera d otrzymuje brzmienie:

„d) zobowiązanie do bieżącego informowania o zmianie liczby uczniów w szkole,  do dnia

10-ego każdego miesiąca.”

4. Punkt 6 litera e otrzymuje brzmienie:

„e) wskazanie numeru rachunku bankowego szkoły, na który na być przekazywana dotacja.”

5. Punkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14.  Dotacja:

          1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

          2) pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości

podlega  zwrotowi  do  budżetu  powiatu  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej

jak dla zaległości podatkowych w terminach i na warunkach określonych w art 251

i art 252 ustawy o finansach publicznych.”

6. Uchyla się punkt 15.

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


