
PROTOKÓŁ NR 22/2010 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego w dniu 25 sierpnia  2010 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszony gość 
w posiedzeniu brała udział Pani  Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
  
 Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

4. Informacja w sprawie naboru do klas I w roku szkolnym 2010/2011. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca 
Komisji – Zofia Winiarska, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny  punkt porządku obrad  obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 
Powiatu Rawskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Omówienia  treści projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ ustawa z dnia 19 marca 
2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) wprowadziła istotne zmiany w szczególności 
w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół 



i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niŜ ministrowie 
i jednostki samorządu terytorialnego. Zmienione przepisy doprecyzowały 
przeznaczenie dotacji dla szkół i placówek, która powinna być wykorzystana 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących szkoły lub placówki. Nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty umoŜliwia organom dotującym kontrolowanie 
prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z ich budŜetów oraz zapewnia 
osobom upowaŜnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wstępu do szkół 
i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej a takŜe dokumentacji przebiegu nauczania. Projekt przedstawionej 
uchwały został przygotowany w związku z zapisem ustawy zmieniającej, który 
zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 
Proponuje się aby dotacje z budŜetu Powiatu Rawskiego przysługiwały: 
 
- szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, na kaŜdego ucznia 
w wysokości 50 % ustalonych w budŜecie Powiatu Rawskiego wydatków bieŜących 
na dany rok ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju 
w przeliczeniu na jednego ucznia.  
- placówkom niepublicznym na kaŜdego wychowanka w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego oraz niepublicznym ośrodkom 
umoŜliwiającym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom 
i młodzieŜy, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, a takŜe dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wysokości 100% kwoty przewidzianej 
na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Powiatu Rawskiego 
- szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na kaŜdego ucznia 
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego, 
- niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, a takŜe 
niepublicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które prowadzą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 90 ust. 1a ustawy 
o systemie oświaty) w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Powiatu Rawskiego, 
- placówkom publicznym na kaŜdego wychowanka w wysokości 100% wydatków 
bieŜących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego 
rodzaju prowadzonych przez Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Powiatu Rawskiego. W przypadku nie prowadzenia przez Powiat Rawski 
placówki publicznej tego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 100% 
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego 



- szkołom publicznym na kaŜdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieŜących 
przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Powiatu Rawskiego, 
- publicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, a takŜe 
publicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b 
ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 80 ust.2c ustawy o systemie 
oświaty) w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Powiatu Rawskiego. 
 Dotowany moŜe wykorzystać dotację wyłącznie na pokrycie wydatków 
bieŜących szkoły lub placówki. § 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby 
prowadzącej szkołę lub placówkę złoŜony nie później niŜ do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował  informację w sprawie naboru 
do klas I w roku szkolnym 2010/2011. 
Członkowie komisji otrzymali pisemny materiał  przedstawiający sytuacje 
w zakresie liczby oddziałów i uczniów w tym w klasach I w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
PowyŜszy materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Z dokonanej analizy wnika, iŜ w roku szkolnym 2010/2011 utworzonych zostanie 
29 klas I, co w porównaniu z rokiem obecnym  stanowi zmniejszenie o 8 klas 
pierwszych. JeŜeli chodzi o liczbę uczniów, to w stosunku do roku porównawczego  
jest ona mniejsza o  188 uczniów. 
 
Ad. 5  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad – 
Zofia Winiarska o godz. 15:40 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


