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ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI BUDŻETOWEJ NA PROWADZENIE PUBLICZNEJ LUB
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEJ LICZBY
UCZNIÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art.80 I Art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
Uchwała Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i
placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniona informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu zgodnie z określonym wzorem
Wypełnione rozliczenie z otrzymanych dotacji za miesiąc zgodnie z określonym wzorem.
IV. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta – Punkt Informacyjny, pracuje: poniedziałek w godz. 7.45 – 18,00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Rozliczenie otrzymanej dotacji.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
.
Do 7 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca dotowany podmiot składa:
1) pisemną informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest
miesięczna część dotacji przypadająca na dany miesiąc
2) pisemną informację o faktycznej liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje
przekazanie miesięcznej części dotacji przypadającej na dany miesiąc.
Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji organ prowadzący publiczną lub
niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje organowi dotującemu rozliczenie z otrzymanej dotacji.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
UWAGI:
Dotacji udziela się na dany rok budżetowy.

