UCHWAŁA Nr 389/17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i aktualizacji statystycznej liczby uczniów
w powiecie obornickim, w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego,
które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 814, z późn. zm.), w związku z art. 78b ust. 3, art. 78c ust. 2, ust. 3
pkt 2, ust. 5 i 6 oraz art. 89b ust. 1 i art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXVII /147/16 Rady
Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Obornickiego dla niepublicznych placówek i niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 7285 ) uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów (słuchaczy),
które obowiązują w powiecie obornickim w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego
kształcącego osoby dorosłe w trybie zaocznym, w następujący sposób:
1) zaktualizowana podstawowa kwota dotacji wynosi 2695,14 zł,
2) zaktualizowana statystyczną liczbę uczniów ( słuchaczy ) jest równa liczbie 35.
2. Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów ( słuchaczy ), o których mowa w ust. 1
obowiązują od dnia 1 listopada 2017 r.
§2
Informacje, o których mowa w § 1 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Obornikach, w terminie do dnia 31 października 2017 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

Uzasadnienie
do uchwała Nr 389/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 30 października 2017 r.
W dniu 24 listopada 2016 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę Nr XXVII/147/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Obornickiego dla
niepublicznych placówek i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji, zwanej dalej „ Uchwałą ”.
Zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały, kwoty dotacji dla szkół niepublicznych, w których nie jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oblicza się uwzględniając podstawową kwotę
dotacji ustaloną dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat.
Ponieważ na terenie powiatu obornickiego działają niepubliczne licea ogólnokształcące,
posiadające uprawnienia szkoły publicznej, które kształcą osoby dorosłe w trybie zaocznym, zatem
w celu określenia podstawy do ustalenia dotacji, jakie należy przekazywać tym szkołom należy ustalić
oraz aktualizować podstawową kwotę dotacji dla tego typu i rodzaju szkoły.
Szkołą prowadzoną przez Powiat Obornicki, której typ i rodzaj odpowiada szkołom, o jakich
wyżej mowa, jest Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Obornikach.
Na podstawie uchwały Nr 305/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w powiecie obornickim,
w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym
ustalone zostały: podstawowa kwota dotacji ( dla tego typu i rodzaju szkoły ) w wysokości 2695,14 zł
oraz statystyczna liczba uczniów ( słuchaczy ) – 35 uczniów ( słuchaczy ).
Zgodnie z art. 78c ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( zwanej dalej „ Ustawą ” ), w październiku roku budżetowego dokonuje się aktualizacji odpowiednio:
statystycznej liczby uczniów oraz podstawowej kwoty dotacji, przy czym, zgodnie z art. 78c ust. 5
Ustawy, w aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 78c ust. 3 pkt 2 tej Ustawy uwzględnia plan
wydatków i dochodów według stanu na dzień 30 września roku budżetowego oraz zaktualizowaną,
zgodnie z art. 78c ust. 2 tej Ustawy, liczbę uczniów.
Na dzień 30 września 2017 r. kwota wydatków bieżących zaplanowanych w ramach planu
finansowego Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
które wchodzi w skład tego Zespołu Szkół nie uległa zmianie w porównaniu do wcześniejszych miesięcy
bieżącego roku i nadal wynosi 94 330 złotych.
Również statystyczna liczba uczniów ( słuchaczy ) tej szkoły, ustalona zgodnie z art. 78c ust. 2
Ustawy, nie uległa zmianie w porównaniu do poprzednio ustalonej przez Zarząd Powiatu Obornickiego
w § 1 ust. 1 pkt 2uchwały Nr 305/17 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w powiecie obornickim,
w zakresie dotyczącym liceum ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym,
co oznacza, że nadal jest równa 35.
Wobec powyższego, uwzględniając sposób ustalenia podstawowej kwoty dotacji, określony
w art. 78b ust. 3 Ustawy, zaktualizowana podstawowa kwota dotacji właściwa dla liceum
ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym, nadal wynosi 2695,14 zł.
Zgodnie z art. 89d ust. 1 ww. ustawy, dla udzielania dotacji, o których wyżej mowa, podstawową
kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów oraz jej aktualizacje ogłasza się w Biuletynie Informacji
Publicznej jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
i statystycznej liczby uczniów w powiecie obornickim, w zakresie dotyczącym liceum
ogólnokształcącego, które kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym, jest uzasadnione.

