
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

 

REFERAT  

EDUKACJI  

 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

DOTACJA DLA SZKOŁY LUB PLACÓWKI  NIEPUBLICZNEJ 

Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r.,  poz. 2203). 
 Uchwała Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 

r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia – Referat Edukacji. 

tel. (32) 45 97 306, (32) 45 97 307, fax. (32) 41 58 736  

e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek      od 7.30
 
do 15.30  

wtorek                                         od 7.30 do 17.00  

piątek                                          od 7.30 do 14.00 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Dotacja przekazywana jest 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 15 grudnia roku budżetowego, na rachunek bankowy szkoły. 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 Wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę złożony do 30 września 

roku bazowego (rok poprzedzający rok budżetowy) oraz przekazania danych do 

systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego 

(rok poprzedzający rok budżetowy) 

 Do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący szkołę niepubliczną przekazuje do 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, comiesięczną informację o faktycznej liczbie 

uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania wg stanu na 

pierwszy dzień danego miesiąca. 

 Do 10 dnia każdego miesiąca osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ma obowiązek złożyć organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji, informację za poprzedni miesiąc o liczbie 

uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. 



 Organ prowadzący szkołę lub placówkę ma obowiązek przedstawić do dnia 

15 stycznia każdego roku roczne rozliczenie dotacji. 

VI.  OPŁATY 

 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

 Zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Nie podlega odwołaniu. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

 Otrzymana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 

w tym profilaktyki społecznej i wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków 

bieżących szkoły lub placówki. 

 Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości 

wykorzystania dotacji oraz zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie 

dotacji, w informacji miesięcznej, stanowiącej podstawę do przekazania dotacji, 

a także w rozliczeniu dotacji. 
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