
UCHWAŁA NR XXXII/246/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne 

niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

zmienionej uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o  finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.  U. z 2020 r. poz.  2029 i poz. 2400, z 2021 r., poz. 619, poz. 1237), Rada Powiatu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 
2018 roku - Regulamin normujący tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie 
Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, 
o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny 
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania 
wykorzystania dotacji zmienionej uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 
2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie:  "§1. Ilekroć w regulaminie mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2029 z późniejszymi zmianami), 

2) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż 
Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych wpisane 
do ewidencji prowadzonej przez Powiat Starachowicki, 

3) uczniach - należy przez to rozumieć osoby uczęszczające do szkół dla młodzieży i dorosłych, 

4) Wydziale Edukacji - należy przez to rozumieć Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Starachowicach, 

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i fizyczne 
prowadzące na terenie Powiatu Starachowickiego szkoły, o których mowa w pkt 2, 

6) aplikacji - należy przez to rozumieć aplikację Vulcan - Dotacje służącą do ewidencji naliczania 
i rozliczania dotacji podmiotowych, 

7) kancelarii - należy przez to rozumieć Kancelarię Starostwa Powiatowego w Starachowicach, 

8) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin normujący tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne 
i osoby fizyczne, o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, 
a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz 
termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji". 

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  "§2 ust. 1. Organ prowadzący szkołę składa w kancelarii wniosek 
o udzielenie dotacji na kolejny rok budżetowy na podstawie danych zawartych/wprowadzonych do aplikacji. 
Wniosek składa się w wersji papierowej nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. Organ prowadzący generuje wniosek z aplikacji zawierający następujące dane: 

1) nazwa i typ jednostki, 

2) adres i telefon jednostki, 

3) REGON, NIP, 

4) data i nr wpisu do ewidencji, 
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5) data i nr nadania uprawnień szkół publicznych, 

6) nazwa organu prowadzącego, 

7) adres organu prowadzącego, 

8) nazwa i nr rachunku bankowego szkoły, na który będzie przekazywana dotacja, 

9) planowana liczba uczniów wg poziomu i specjalności w okresach styczeń - sierpień i wrzesień - grudzień, 

10) liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

11) liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

12) planowana liczba uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy uzyskają w roku objętym 
wnioskiem świadectwo dojrzałości/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

13) liczba uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, 

14) liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

15) podpis osoby sporządzającej wniosek, 

16) pieczątka i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący lub dyrektora jednostki." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa 
w art. 26 oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Na 
podstawie art. 36 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy - organ dotujący w związku z udzielaniem 
i rozliczaniem wykorzystania dotacji, przetwarza dane osobowe uczniów i słuchaczy, w tym również 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do gromadzenia danych osobowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe organ dotujący - Powiat Starachowicki gromadzić będzie dane osobowe 
uczniów poprzez system teleinformatyczny - aplikacja Vulcan - Dotacje. Organy prowadzące szkoły 
niepubliczne wniosek o udzielenie dotacji przez Powiat Starachowicki na 2022 rok generować będą poprzez 
system Vulcan - Dotacje. 

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w
Starachowicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat
Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz
terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji zmienionej uchwałą Nr
XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach,

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek
Maciukajć, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław
Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (3)
Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 26 sierpnia 2021, o godz. 10:02
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