UCHWAŁA NR 191.81.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1116) w zw. z art. 30 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r.
poz. 1116, 1692 i 1730), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku
2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056, 1482 i 1752), uchwały Nr XLV.14.2018 Rady Powiatu
w Opatowie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Opatowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 171.24.2022 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022,
zmienionej uchwałą Nr 180.52.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
1) w § 1 pkt od 1 do 4 otrzymują brzmienie:

„1) w Technikum dla młodzieży - 772,03 zł,
a) dodatkowo dla uczniów klas I technikum objętych kształceniem zawodowym w zawodzie technik
informatyk- 107,65zł,
b)

dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 753,54 zł,

c) dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, Asperger) 5.113,33 zł;
w Policealnej Szkole dla Dorosłych w zawodzie:

2)

3)

a)

technik BHP-91,50 zł,

b)

technik administracji - 91,50 zł,

d)

technik usług kosmetycznych -161,47 zł,

e)

opiekun medyczny stacjonarne - 575,92 zł,

f)

opiekun medyczny zaoczne - 495,19 zł,

g)

terapeuta zajęciowy - 575,92 zł;
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - 64,59 zł;

4) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkołach Policealnych, w których uczniowie uzyskują
świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotacja jednorazowa) 2.583,58 zł.".
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§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki.

2 . Zaktualizowane kwoty dotacji, określone w § 1 obowiązują zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r.
poz. 1116,1692 i 1730) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji.

§

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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