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UCHWAŁA NR XX/137/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu
Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/82/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek
niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 5 wyrażenie: „(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)” zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943)”;
2) w § 2 w pkt 6 wyrażenie: „(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)” zastępuje się wyrażeniem „(Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870)”;
3) zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a ustawy
otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia
danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu
i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu
do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h i 3i ustawy. W przypadku braku
na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat, kwotę dotacji określa
się w wysokości równej 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 równej 50%
podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym
szkołę danego typu i rodzaju.
2. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, otrzymują na każdego
wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego
wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca
niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej
liczbie wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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3. Niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy oraz poradnie psychologicznopedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których
mowa w ust. 2 i ust. 4, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczny ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu
do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
4. Niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu powiatu
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca ośrodek poda
organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.”;
4) uchyla się w § 5 ust. 5;
5) załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/137/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/82/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
......................................................................................................
(organ prowadzący szkołę/placówkę. oraz adres lub siedziba)
……..……………..……………….
(miejscowość i data)
Wniosek o udzielenie dotacji
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok
.....................................................................................................................................................................
dla szkoły/placówki:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/placówki)
prowadzonej przez:
....................................................................................................................................................................
1. Szkoła/placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Starostę Monieckiego pod pozycją ............................
- Nr wpisu do ewidencji .............................. z dnia ...................................................................................
- szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ............................................................
decyzją Nr .................................. z dnia ........................
2. Planowana średnia, miesięczna liczba uczniów* w okresie styczeń – sierpień ...................................
3. Planowana średnia, miesięczna liczba uczniów* w okresie wrzesień – grudzień ................................
4. Planowana liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
- w okresie styczeń – sierpień ..........................................
- w okresie wrzesień – grudzień ......................................
5. Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
- w okresie styczeń – sierpień .......................................
- w okresie wrzesień – grudzień ...................................
6. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji
....................................................................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku)
*uczeń to także wychowanek
……………………………..………………………...................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/137/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/82/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Informacja o faktycznej liczbie uczniów
…………………….…………………
(miejscowość i data)
Dane o organie prowadzącym
Nazwa organu prowadzącego:
.................................................................................................................................................................
Adres organu prowadzącego:
.................................................................................................................................................................
Dane o szkole/placówce
Nazwa szkoły/placówki:
.................................................................................................................................................................
Adres szkoły/placówki:
.................................................................................................................................................................
Typ szkoły/placówki
.................................................................................................................................................................
Zawody, w których kształci szkoła
.................................................................................................................................................................
Dane o liczbie uczniów*:
Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
informuję, iż liczba uczniów*
wg stanu na dzień 1 …………………………... wynosi ………..................………
(miesiąc i rok)
Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w miesiącu poprzednim
wyniosła ……………………….
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
wg stanu na dzień 1 ………………………...... wynosi …………..................…..
(miesiąc i rok)
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
wg stanu na dzień 1 ………………………...... wynosi …………..................…..
(miesiąc i rok)
*uczeń to także wychowanek
…………………………………………….
(podpis i pieczątka organu prowadzącego)

