UCHWAŁA NR 61/2019
ZARZĄDU POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki oraz dotacji dla placówek niepublicznych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511),
§ 2 Uchwały XXXVIII/294/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek
funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 2094 z późn. zm.)
w związku z art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.), uchwala, co następuje:
§1. W § 1 uchwały nr 50/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Zarządu Powiatu, w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji z budżetu
powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dotacji dla placówek niepublicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie 2 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„ – na ucznia Branżowej Szkoły I stopnia przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie, będącego młodocianym
pracownikiem - 6 704,94 zł, z zastrzeżeniem tiret szóste,”
2) w punkcie 2 dodaje się tiret szóste w brzmieniu:
„ – na ucznia klasy I Branżowej Szkoły I stopnia przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie, będącego
młodocianym pracownikiem, objętym kształceniem zawodowym w zawodzie: ślusarz - 7 161,84 zł.”

§2. Wyżej wymienione stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2019 r.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:
1. Sławomir Kryger …………………….….……......
2. Krzysztof Czarnecki .................................................
3. Waldemar Pawłowski ...............................................
4. Jan Pertek...................................................................

Starosta
Feliks Łaszcz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 61/2019
ZARZĄDU POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Działając zgodnie z zapisami określonymi w Uchwale nr XXXVIII/294/2018 Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek funkcjonujących
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r.,
poz. 2094), zmienionej Uchwałą XLI/311/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia
5 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 4529), Zarząd Powiatu w uchwale nr 50/2019
Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2019 r. określił wysokości dotacji z budżetu powiatu na ucznia
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacji na ucznia szkoły dla dorosłych oraz dotacji na
wychowanka placówek niepublicznych.
Jednakże w miesiącu marcu br. Powiat otrzymał dodatkową informację z Prywatnego Zespołu Szkół
w Czarnkowie o jednym uczniu, kształconym w zawodzie ślusarz, z Branżowej Szkoły I Stopnia,
kwalifikującego się do dodatkowej wagi przeznaczonej tylko i wyłącznie dla uczniów I klasy branżowej
szkoły zawodowej, będących młodocianymi pracownikami.
W związku z powyższym w roku 2019 wprowadza się dodatkową wysokość dotacji na ucznia
I klasy branżowej szkoły I stopnia, będącego młodocianym pracownikiem, określoną w następujący sposób:
Standard finansowy A dla roku 2019 - 5568,5657
Wskaźnik korygujący Di - 1,0256131047
waga P9 - 0,082
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
waga P18 - 0,08
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Branżowa szkoła I stopnia - młodociani pracownicy
waga P20 - 0,08
uczniowie klas I Branżowej szkoły I stopnia - młodociani pracownicy
waga P47 - 0,012
Uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży
Prawidłowe wyliczenie dotacji na ucznia licem ogólnokształcącego dla młodzieży powinno być następujące:
1,254 [(waga = 1+waga P9 (0,082) + waga P18 (0,08) + waga P20 (0,08) + waga P47 (0,012)]
x 1,0256131047 (wskaźnik korygujący Di) x 5568,5657 (finansowy standard A) = 7 161,84 zł.
Dotacja na ucznia I klasy branżowej szkoły I stopnia - młodociani pracownicy w roku 2019 wynosi:
7 161,84 zł.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

