
 

 

UCHWAŁA NR XXII/180/17 

RADY POWIATU W OLEŚNIE 

z dnia 17 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XII/72/15 z dnia 30 listopada 2015 r.  

w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym  

na terenie Powiatu Oleskiego 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1943  

z późn. zm.1)) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2016 r., 

poz. 814, zm. poz. 1579) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie nr XII/72/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji 

przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego, dokonuje się 

następujących zmian: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu, dotację w wysokości 50% podstawowej 

kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Oleski. Dotacje za lipiec 

i sierpień przysługują na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że nie został skreślony z listy uczniów. W przypadku braku  

na terenie Powiatu Oleskiego szkoły publicznej 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. W przypadku braku najbliższego 

powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju.”; 

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

                                                      
1) Zm. z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985 i 2169. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 roku. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Ewa Cichoń 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXII/180/17 

Rady Powiatu w Oleśnie 

z dnia 17 lutego 2017 roku 

 
....................................................................                                        ....................................................................... 

(nazwa organu prowadzącego szkołę-                                                             (miejscowość, data) 
pieczęć lub imię i nazwisko) 

 
Informacja miesięczna o ilości uczniów/wychowanków 

wg stanu na 05 …………..…. 20… roku 
(termin złożenia - do 10 dnia każdego miesiąca) 

 

1. Dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny 
lub obowiązek  nauki 

 
Liczba uczniów 

Typy i rodzaje szkół 

     

Ogółem, w tym:      

I.Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności  

niewidomi      
słabowidzący      

niesłyszący      
słabosłyszący      
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim      
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

     

przewlekle chorzy      
z zaburzeniami psychicznymi      
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją      
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera      
II.Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu  niedostosowania  społecznego  

niedostosowani społecznie      
zagrożonych niedostosowaniem społecznym      
zagrożonych uzależnieniem      
z zaburzeniami zachowania      
III.Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z więcej niż jedną niepełnosprawnością 

niewidomi      
słabowidzący      
niesłyszący      
słabosłyszący      
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim      
upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

     

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją      
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera      
IV.Uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadający postanowienie sądu 

liczba uczniów      
 
 

2.   Dotyczy wychowanków placówek wychowawczych 

 
Liczba wychowanków 

Typy placówek wychowawczych 

     

umieszczonych      

skierowanych      

Ogółem      

 

 

……………………........................................................................................................ 

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę/placówkę lub osoby upoważnionej do złożenia informacji ) 
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        Załącznik Nr 2 

           do Uchwały Nr XXII/180/17 

 Rady Powiatu w Oleśnie 

     z dnia 17 lutego  2017 roku 

 
 
 

....................................................................                                        ....................................................................... 
(nazwa organu prowadzącego szkołę-                                                             (miejscowość, data) 

pieczęć lub imię i nazwisk) 
 
 
 
 
 

Informacja miesięczna o ilości uczniów w szkołach nie realizujących obowiązku szkolnego 
(termin złożenia - do 10 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowo do 24 grudnia) 

 
 

........................................................................................................................................................ 
(nazwa szkoły) 

 
 

 
 

Ilość uczniów spełniających kryterium 

frekwencji (co najmniej 50% obecności 

na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych) 
w poprzednim miesiącu 

 
Ilość uczniów spełniających kryterium frekwencji 

(co najmniej 50% obecności na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych) 

w miesiącu grudniu na dzień 22 grudnia 

 

 
 

UWAGI 

Miesiąc Ilość uczniów Miesiąc Ilość uczniów  

    

 
 
 
 
 
 

 
................................................................................................................. 

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę/placówkę 
lub osoby upoważnionej do złożenia informacji) 
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