
 

 

Uchwała Nr …………/17  

Rady Powiatu w Staszowie 

z dnia …………. 2017 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr  IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 

27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości  ich wykorzystywania 
  
Na podstawie art. 12 pkt 11,art. 40 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym (t.j: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1868) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 218, 

art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1870 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
 

W uchwale Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dziennik 

Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2015 roku, poz. 1729) zmienionej Uchwałą Nr 

X/46/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dziennik 

Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2015 r., poz. 1977); Uchwałą Nr XXVI/24/16 

Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 

Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla  niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa 

Świętokrzyskiego z 2016 r., poz. 1674), Uchwałą Nr XL/7/17 Rady Powiatu w Staszowie z 

dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie 

z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

 niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 

1129) . 

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:     

„2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego 

w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, gdzie 

uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone 

ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności  na tych zajęciach, dotację w 

wysokości równej: 

a) dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 62%, 

b) dla szkoły policealnej dla dorosłych - 50 %, 

c) dla szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie – opiekun medyczny – 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez 



powiat. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju 

prowadzonej przez powiat – kwotę dotacji określa się w wysokości równej: 62% dla 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 50% dla szkoły policealnej dla dorosłych, 

50% dla szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie opiekun medyczny podstawowej 

kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego 

szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości równej: 62% dla 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 50% dla szkoły policealnej dla dorosłych, 

50% dla szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie opiekun medyczny podstawowej 

kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie 

prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.” 

 
 

 

§ 2. 

Pozostała treść uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, pozostaje bez 

zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 
 

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu wprowadza zmiany w uchwale Nr IX/35/15 Rady 

Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, celem dostosowania jej treści do zmian 

wprowadzonych ustawą o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z poźn. 

zm.).  Zmiana do uchwały wprowadza również zmianę wskaźników procentowych dla 

szkół dla dorosłych funkcjonujących na terenie powiatu staszowskiego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


