UCHWAŁA NR ………………
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ……………….. 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 06.02.2018 r. poz. 1201), wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ prowadzący składa Wniosek o udzielenie dotacji oraz informacje o planowanej
liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i słuchaczy uprawnionych do
uzyskania świadectwa dojrzałości, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji w Kancelarii Starostwa Powiatowego, według wzorów stanowiących
załączniki 1 i 6 do uchwały.”

2)

w §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dotacje, o których mowa w § 4 ust. 1 – 5 uchwały są przekazane pod warunkiem, że Organ
prowadzący szkołę niepubliczną/ placówkę niepubliczną:
1) przekaże do Kancelarii Starostwa Powiatowego wniosek o udzielenie dotacji oraz
informacje o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
i słuchaczy uprawnionych do uzyskania świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3
ust. 1 uchwały, z planowaną liczbą uczniów, do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy;
2) przekaże dane do system informacji oświatowej (SIO) wg stan na 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy;
3) złoży wniosek stanowiący załącznik nr 4 do uchwały i udokumentuje uzyskanie
świadectwa dojrzałości lub potwierdzającego kwalifikację w zawodzie certyfikatu/
dyplomu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego przez
okręgową komisję egzaminacyjną.”

3)

dodaje się załącznik nr 6 o brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art.26 ust. 5, 31a i 31b oraz art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. Zm. ) niepubliczne
liceum ogólnokształcące dla dorosłych i niepubliczne branżowe szkoły II stopnia, których
uczniowie otrzymują świadectwo dojrzałości a także szkoły ponadpodstawowe: w tym
niepubliczne branżowe szkoły
II stopnia i niepubliczne szkoły policealne
prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał
egzamin dojrzałości lub uzyskał certyfikat, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie/egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację pod warunkiem, że organ
prowadzący szkołę:
1. przekaże informację o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
2. przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
3. złoży wniosek stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu
Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. udokumentuje uzyskanie świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie/certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie
danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu
zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną;.
Organ dotujący placówki na dzień 30 września powinien otrzymać informację
od placówek niepublicznych wnioskujących o udzielenie dotacji o planowanej liczby słuchaczy w
zakresie objętym informacją stanowiącą załącznik do uchwały.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Załącznik Uchwały Nr ……………../2019
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia …………………….
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV-508/2018
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.2018

Informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
i słuchaczy uprawnionych do uzyskania świadectwa dojrzałości w roku ……………...
1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę.
………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………….……
2. Nazwa szkoły i adres siedziby szkoły.
……………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………
3. Data i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Starostę Wołomińskiego.
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………
4. Planowana liczba słuchaczy/uczniów:
I. Dane o liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Pełna nazwa
kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego

Symbol
cyfrowy
zawodu

Termin
realizacji
(od – do)

Liczba
Liczba słuchaczy, którzy będą
słuchaczy
uprawnieni do uzyskania
kwalifikacyjnego
dyplomu potwierdzającego
o kursu
kwalifikacje w zawodzie w
zawodowego
zakresie danej kwalifikacji

II. Dane o liczbie uczniów w szkole dla dorosłych, którzy będą uprawnieni do uzyskania
świadectwa dojrzałości.
Liczba
uczniów
III. Dane o liczbie uczniów w szkole dla dorosłych, którzy będą uprawnieni do uzyskania
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Nazwa zawodu
Symbol cyfrowy zawodu
Liczba uczniów

