
UCHWAŁA NR XLIII/282/2018
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się:

§ 1. 

1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 
2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się dotychczasowy § 4 ust. 1 o brzmieniu: ”Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1-4, jest 
przekazywana na rachunek bankowy szkoły lub placówki, wskazany we wniosku, w 12 częściach w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i grudzień są przekazywane w terminie 
odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 20 grudnia roju budżetowego, z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 6 ustawy."   

2) wprowadza się zapis § 4 ust. 1 o brzmieniu:  „Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1-4, jest przekazywana na 
wskazany we wniosku rachunek bankowy, z zachowaniem terminów, o których mówi art. 26 ust. 6 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych."

3) uchyla się dotychczasowy § 7 ust. 3 o treści: "" W przypadku niewykorzystania dotacji lub pobrania 
w nadmiernej kwocie, wynikającej z rozliczenia rocznego, dotowana placówka oświatowa dokonuje zwrotu 
części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego. Niedotrzymanie 
terminu spowoduje naliczenie odsetek ustawowych."  

4) dotychczasowy ust. 4 § 7 staje się ust. 3 § 7

2. Pozostałe zapisy załącznika do Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 7 lutego 2018 r. nie ulegają zmianom.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze

ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.

W myśl zapisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i

rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w

szczególności podstawy obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o

udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

W dniu 26 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przeanalizowała treść

Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

(Dz.Urz. z 2018 r., poz. 589). Analiza wykazała błąd w zapisie § 4 ust. 1 załącznika do w/w Uchwały,

polegający na nieprawidłowo określonym terminie. W załączniku do Uchwały wskazany był termin "do

dnia 20 grudnia roku budżetowego"""" natomiast zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) winien być zapisany termin "do

15 grudnia roku budżetowego". Drugim błędem wykazanym podczas analizy było umieszczenie zapisu w

§ 7 ust. 3 załącznika do Uchwały brzmiącym „W przypadku niewykorzystania dotacji lub pobrania w

nadmiernej kwocie, wynikającej z rozliczenia rocznego, dotowana placówka oświatowa dokonuje zwrotu

części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

Niedotrzymanie terminu spowoduje naliczenie odsetek ustawowych". Zdaniem Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielanych przez jednostki

samorządu terytorialnego wynikają z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (t.j. Dz.U. z 20176 r., poz. 2077) i nie ma konieczności powielania przepisów w aktach

prawa miejscowego.

W związku z podjętą Uchwałą nr 070/p120/D/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Gdańsku z dnia 26 marca 2018 r., która orzeka nieważność § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 załącznika do Uchwały

nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r., zachodzi

konieczność wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze

Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r.

Przedstawiony projekt uchwały zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu

Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel

strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione i wynika z konieczności dostosowania prawa

miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa oświatowego.
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