UCHWAŁA Nr 391/17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji
przypadającej na jednego ucznia niepublicznej szkoły policealnej,
która posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym,
obowiązującej od dnia 1 listopada 2017 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z § 3 ust. 1, § 4 pkt 2, § 6 ust. 1 i 2 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. Ustala się miesięczną kwotę dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznej szkoły
policealnej, która posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym,
uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu,
w wysokości 117,83 zł miesięcznie, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Miesięczna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

Załącznik do uchwały Nr 391/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 6 listopada 2017 r.

Uzasadnienie wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia
niepublicznej szkoły policealnej, która posiada uprawnieniach szkoły publicznej i kształci
osoby dorosłe w trybie zaocznym, obowiązującej od 1 listopada 2017 roku
W ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Obornickiego
wpisane są niepubliczne szkoły policealne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące
kształcenie osób dorosłych w trybie zaocznym.
Szkoły te spełniły warunek, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, tj. w terminie do 30 września 2016 r. zgłosiły planowaną na 2017 r. liczbę
uczniów ( słuchaczy ).
Zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz 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, każdej z ww. szkół należy
w 2017 r. przekazywać dotacje z budżetu Powiatu Obornickiego.
Ponieważ są to szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, zatem wysokość należnych im dotacji należy ustalać zgodnie z § 4 pkt 2 ww. uchwały,
czyli w taki sposób, aby na każdego ucznia ( słuchacza ), uczestniczącego w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, przypadała w tym miesiącu kwota
stanowiąca 50% podstawowej kwoty dotacji, obowiązującej w powiecie obornickim dla szkół tego
typu i rodzaju.
Ustalenie podstawowej kwoty dotacji dla szkoły wyżej określonego typu i rodzaju,
na podstawie wydatków ponoszonych w szkołach tego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat
Obornicki, nie jest możliwe ponieważ od kilku lat, w tym również w roku 2017, Powiat nie wykonuje
wydatków na rzecz szkoły tego typu i rodzaju.
Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. uchwały w przypadku braku na terenie Powiatu szkoły danego typu
i rodzaju prowadzonej przez Powiat, podstawą do ustalenia wysokości dotacji jest kwota stanowiąca
50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym
szkołę danego typu i rodzaju.
Przez najbliższy powiat dla danego powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu,
zgodnie z art. 78a ust. 7 ww. ustawy, należy rozumieć ( w pierwszej kolejności ) powiat graniczący
z tym powiatem, który również nie jest miastem na prawach powiatu, prowadzi co najmniej jedną
szkołę danego typu i rodzaju oraz o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych
na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy
wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.
Porównanie wartości bezwzględnych różnic pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych
na jednego mieszkańca w powiecie obornickim i wskaźnikiem tych dochodów w powiatach
graniczących prowadzi do wniosku, że najbliższym powiatem ( w rozumieniu art. 78a ust. 7 ustawy )
dla Powiatu Obornickiego, który prowadzi szkołę policealną dla dorosłych kształcącą w trybie
zaocznym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
W związku z powyższym Starosta Obornicki zwrócił się do Starosty CzarnkowskoTrzcianeckiego ( pismo z dnia 23 października 2017 r., znak: OK.4331.1.2017 ) z prośbą
o przekazanie informacji, dotyczącej wartości podstawowej kwoty dotacji, obowiązującej w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, po aktualizacji dokonywanej w październiku danego roku budżetowego
zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W odpowiedzi na pismo, o którym wyżej mowa, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
poinformował Starostę Obornickiego, że podstawowa kwota dotacji, o której wyżej mowa, wynosi
235,68 zł miesięcznie ( pismo z dnia 27.10.2017 r., znak: WE.033.33.2017.AN, wpłynęło w dniu
03.11.2017 r.).
Podstawę dla ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego słuchacza niepublicznej szkoły
policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, prowadzącej kształcenie osób dorosłych
w trybie zaocznym, stanowi zatem ww. kwota tj. 235,68 zł.

Zgodnie z brzmieniem § 4 pkt 2 ww. uchwały, miesięczną kwotę dotacji przypadającej
na jednego słuchacza szkoły wyżej określonego typu i rodzaju należy ustalić w wysokości
stanowiącej 50% podstawowej kwoty dotacji, o której wyżej mowa, czyli w wysokości 117,84zł.
Uwzględniając powyższe, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty
dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego, które posiada
uprawnienia szkoły publicznej i kształci osoby dorosłe w trybie zaocznym jest uzasadnione.

