
 

 

UCHWAŁA NR 156/XXI/2016 

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr 86/XII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych  

do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz w związku z art. 1 pkt 78 lit. m, n i r  ustawy z dnia 23 czerwca 

2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 86/XII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez 

Starostę Augustowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

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

szkolnego lub obowiązku nauki, tj. szkoły, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, otrzymują  

na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

miesiącu dotację w wysokości równej: 

1) 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat 

Augustowski, 

2) 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego typu i rodzaju prowadzonych przez najbliższy powiat 

– w przypadku braku na terenie Powiatu Augustowskiego szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej 

przez Powiat, 

3) 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego typu i rodzaju prowadzonych przez najbliższe 

województwo - w przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu  

i rodzaju. 

3. Placówki niepubliczne, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały, otrzymują na każdego 

wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju 

placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego.”. 

2. W § 11 dodaje się ust. 7 następującej treści: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 126



„7. W przypadku, gdy organ prowadzący utrudnia bądź udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której 

mowa w § 11 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 90 ust. 3fa – 3fc ustawy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie 

Ireneusz Sokołowski 
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