
 

 

UCHWAŁA NR XXV/208/2013 

RADY POWIATU W LUBACZOWIE 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

o zmianie Uchwały Nr XXVIII/231/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonywania. 

Na podstawie art. 12pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2 f, ust. 3, 3 h i 3 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala co następuje :  

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/231/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  dodaje się w § 3 ust. 5 i 6 

w brzmieniu :  

"5. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się:  

a) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym 

absolwent ukończył szkołę. Podstawę naliczania dotacji za miesiące : maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie 

spełnienie przez absolwenta szkoły warunku uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w miesiącu kwietniu,  

b) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego w którym 

ukończył szkołę. Podstawy naliczania dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta 

szkoły warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.  

6. Do dnia 10 każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne, osoba upoważniona w imieniu 

organu prowadzącego szkołę, składa do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, oświadczenie o frekwencji 

uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu, wzór Oświadczenia stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały".  

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

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

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady  

 

mgr Zbigniew Wróbel 
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Uzasadnienie 

 

Nowe zasady dotowania niepublicznych szkół dla dorosłych wprowadziła ustawa z dnia 27.07.2012 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 979). Celem tej nowelizacji jest przeciwdziałanie nieuprawnionemu pobieraniu 

dotacji przez niepubliczne szkoły dla dorosłych oraz doprecyzowanie zasad wypłacania dotacji w miesiącach 

wakacyjnych. Nowelizacja uzależnia wypłatę dotacji od frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 90. ust. 3 ustawy o systemie oświaty dotacja dla szkół dla 

dorosłych przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych w danym miesiącu. Uwzględnienie poziomu uczestnictwa słuchaczy w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych w regulacji dotyczącej dotowania szkół dla dorosłych koresponduje z obecnym 

brzmieniem art. 20 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, 

poz. 562 z póżn. zm.) Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, słuchacze szkoły dla dorosłych mają obowiązek 

uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie 

nauczania. Wymóg ten wprowadzono  w 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046). Jego niespełnienie 

skutkuje  brakiem promocji na semestr wyższy i skreślenie z listy słuchaczy, tym samym szkoła traci dotację na 

tego ucznia. 
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