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Poz. 2095

UCHWAŁA NR XXX/161/2017
RADY POWIATU W OŁAWIE
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Działając na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmienia się:
1. § 2, który otrzymuje brzmienie:
„Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, udziela się na każdego słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości 50% podstawowej kwoty
dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza. W przypadku braku
na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat kwotę dotacji określa
się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym
powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Definicję „najbliższego powiatu” określa
art. 78 a ust. 7-10 ustawy o systemie oświaty.”.
2. Pkt 6 załącznika nr 5, który otrzymuje brzmienie:
Wydatki sfinansowane z dotacji za rok …………… - zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
Część opisowa:
Lp.

Rodzaj wydatku

1

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń

4

Zakup materiałów i wyposażenia

5

Opłaty za media

Kwota wydatku sfinansowana z dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

6

Zakup pomocy dydaktycznych

7

Zakup usług

8

Wynajem pomieszczeń

9

Inne (należy wymienić jaki)

10

……………………….
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Razem
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
J. Hołyński

