Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy
Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania, zmianie ulega § 3 ust. 6, który przyjmuje brzmienie:
„Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Namysłów
w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Namysłów powiększonej o 40,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie jest placówką niepubliczną, prowadzona przez
Społeczne Towarzystwo Oświatowe, funkcjonującą w ramach OHP. Uczęszcza do niego przede
wszystkim młodzież, która z racji różnych problemów ma trudności w realizacji obowiązku szkolnego
w gimnazjach publicznych.
Finansowanie tej szkoły to głównie dotacja przekazywana z budżetu Gminy Namysłów, która zgodnie
z zapisami ustawy o systemie oświaty i zmienianej uchwały, wypłacana jest na każdego ucznia
w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Namysłów. Dyrektor szkoły od pewnego czasu sygnalizuje, że środki finansowe, jakimi dysponuje szkoła
są niewystarczające na zabezpieczenie minimalnych jej potrzeb, prosząc o rozważenie możliwości
zwiększenia dotacji. Mając na uwadze wprowadzaną reformę systemu szkolnego i wygaszanie
gimnazjów, w tym również gimnazjum, o który mowa, należy stworzyć możliwość realizacji obowiązku
szkolnego również „trudnej młodzieży”, która w tej szkole realizuje się i znajduje swoje miejsce. Wobec
powyższego proponuje się zwiększenie miesięcznej dotacji na jednego ucznia o kwotę 40,00 zł.
Aktualnie do szkoły tej uczęszcza 72 uczniów. Z dniem 1 września 2017 r. ulega likwidacji klasa I tej
szkoły, a w latach następnych kolejne klasy, a na rok szkolny2017/2018 nie przeprowadza się
postępowania rekrutacyjnego do klasy I . Szkoła wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Projektodawca: Burmistrz
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