Uchwała Nr XXXIX/399/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na
terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza,
na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.,
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych
i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
dokonuje się następujących zmian:
1. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych nie wymienionych w ust. 3, przysługuje dotacja na każdego ucznia
uczęszczającego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu,
w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych danego
typu i rodzaju, ponoszonych przez Miasto Nowy Sącz w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie Miasta Nowego Sącza szkoły publicznej danego typu i rodzaju
prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz podstawą obliczenia dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju”.
2. w § 3. dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „szkoły o których mowa w § 2. ust. 4,
składają informację o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w terminie do 8 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dotacja na uczniów była przekazana. Informacja jest
składana według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały”.
3. w § 3. dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „Kwota dotacji na szkoły, o których mowa
w § 2. ust. 4 będzie wypłacona na kolejny miesiąc z uwzględnieniem informacji, o której
mowa w § 3. ust. 11 tj. zostanie pomniejszona o dotacje na uczniów, którzy nie uczestniczyli
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty w zakresie art. 90 proponuje się
wprowadzić zmiany do Uchwały NR LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół
niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania.
Wprowadzona zmiana dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
szkołom dla dorosłych oraz szkołom policealnym. Uwzględnia nowe warunki podstawy
naliczania dotacji określone w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zmiana polega na
tym, że w/w szkołom od 1 stycznia 2013 r., przysługiwać będzie dotacja wyłącznie na
uczniów uczęszczających w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym
miesiącu.
Określenie tej dotacji należy do kompetencji organu udzielającego dotację.
Uchwała określa także kiedy dotacja będzie przekazywana na konto placówki.
Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę samorządu terytorialnego do ustalenia
trybu oraz zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt uchwały nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ zaproponowane
wskaźniki procentowe są na poziomie bieżącego roku i stanowią minimalną ustawową
wysokość.
W związku z powyższym przedkłada się projekt zmiany uchwały zawierający
dotychczasowe regulacje w tym zakresie oraz dostosowuje się do obowiązującego stanu
prawnego.

