Finansowanie zadań oświatowych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Tematyka szkolenia obejmuje zmiany zasad udzielania, kontroli i rozliczania
dotacji oświatowych w świetle postanowień ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady
ustalania
wysokości
dotacji
oświatowych
niesamorządowych placówek oświatowych, w tym:

dla

a) omówienie sposobu obliczania dotacji dla szkół publicznych
i niepublicznych,
b) obliczanie dotacji dla szkół dla dorosłych oraz jednorazowa dotacja dla
uczniów liceów dla dorosłych i szkół policealnych,
c) dotacja dla uczniów niepełnosprawnych,
d) obowiązki organów prowadzących, o realizacji których uzależnione jest
prawo do uzyskania dotacji.
2. Uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetów jst dotacji
oświatowych – analiza porównawcza dotychczasowych przepisów
stanowiących podstawę do ich podjęcia z przepisami ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych – szczegółowe omówienie zakresu
merytorycznego, który winien być uregulowany aktem prawa
miejscowego stanowionym przez jst.
3. Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji przez placówki
oświatowe, w tym zagadnienia:
a) ponoszenia wydatków na kształcenie specjalne oraz sposobu
prowadzenia i dokumentowania tego kształcenia,
b) rodzaje wydatków dotowanych placówek, które mogą być pokrywane
ze środków pochodzących z dotacji,
c) ograniczenie wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej i pozostałych
pracowników dotowanych placówek oświatowych,
d) obowiązek zatrudniania nauczycieli w niesamorządowych placówkach
oświatowych na podstawie umowy o pracę,
e) zasady i terminy realizacji wydatków finansowanych środkami
pochodzącymi z dotacji oświatowych,
f) zasady i sposób oraz termin rozliczania dotacji oświatowych przez
dotowane placówki oświatowe.

4. Zasady i sposób przeprowadzania kontroli dotowanych placówek
oświatowych, w tym zagadnienia:
a) zakres kontroli i rodzaje dokumentów, do których osoby kontrolujące
mają wgląd,
b) ustawowe terminy na dostarczenie dokumentacji kontrolującym,
c) sposób przeprowadzania kontroli przez pracowników samorządowych,
d) prawa i obowiązki kontrolowanych placówek oświatowych związane
z przeprowadzaną kontrolą,
e) prawne konsekwencje odmowy poddania się kontroli,
f) sposób egzekwowania wniosków pokontrolnych.
5. Zasady zwrotu nadpłaconej lub wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem dotacji oświatowej oraz instytucja wstrzymania jej
wypłaty.
6. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, w tym:
a) zakres obowiązywania dotychczasowych regulacji prawnych,
b) obowiązek podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania, kontroli
i rozliczania dotacji oświatowych w oparciu o postanowienia ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
Każde w wyżej wymienionych zagadnień będzie m. in. omówione w oparciu
o aktualne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz
z uwzględnieniem orzecznictwa WSA i NSA oraz sądów powszechnych.

