
Uchwała Nr A l & j f O ^ 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

Z dnia ŁŁŁ2-...MS.0T., 

w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół publicznych policealnych dla dorosłych, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, w roku budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.) oraz art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 1 i ust. 2 
wraz z art. 43 ust. 1 pkt 4 , ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 z ustawy z dnia 27 października 2017 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. ) Zarząd Powiatu 
Mławskiego uchwala co następuje: 

§1 
1. Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkół publicznych policealnych 

zaocznych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 
w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie: 
w listopadzie - 231,73 zł, w grudniu - 231,72 zł. 

2. Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły publicznej policealnej 
zaocznej dla dorosłych, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 
w zawodzie opiekun medyczny w kwocie: 669,99 zł. 

3. Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub 
nauki z uwzględnieniem wagi P5, w kwocie: 

Liceum Ogólnokształcące waga P5 -1902,82 zł. 

4. Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkół niepublicznych 
zaocznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym 
w listopadzie - 73,10 zł., w grudniu - 73,11 zł 

2) Szkoła Policealna dla Dorosłych: 
a) dla uczniów szkoły policealnej kształcących się w zawodzie technik 

administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości 
oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia, w listopadzie - 72,47 zł., 
w grudniu-72,48 zł. 

b) dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodach innych niż 
technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik 
rachunkowości oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia: 
w listopadzie - 164,51 zł., w grudniu -164,50 zł., 

c) dla uczniów szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych 
w miesiącu listopadzie - 462,24 zł., w grudniu - 462,23 zł., 



3) Szkota Policealna Medyczna dla Młodzieży: 649,52 zł. 

5. Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły stacjonarnej niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki, kształcącą w zawodach medycznych, w kwocie: - 647,89 zł. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

1. Jerzy Rakowskr 

2. Zbigniew Markiewicz..... 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski .//.£ 

5. Krystyna Zając £ 



Uzasadnienie 

W związku z przedstawieniem do dotacji w październiku 2019 r. ucznia Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego z wagą P5, którego subwencja przewidziana dla samorządu na rok 2019 nie 
obejmowała, a tym samym metryka subwencji nie uwzględniała takiego ucznia, następuje 
aktualizacja kwoty dotacji uwzględniająca takiego ucznia. Wysokości miesięcznych kwot dotacji na 
rok 2019, odpowiadają proporcjonalnie równowartości rocznej kwoty subwencji na takiego ucznia, 
zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie podziału części oświatowej subwencji dla jst na rok 2019. 

Podstawą przeprowadzenia aktualizacji kwot dotacji na uczniów Szkoły Policealnej Medycznej „Żak" 
w Mławie (stacjonarnej) i Szkoły Publicznej Policealnej Opiekun Medyczny „Żak" w Mławie 
(zaocznej), które w roku bazowym na dzień 30.09.2018 r. przekazały do SIO stany „0" i rozpoczęły 
działalność 
z dniem 01.09.2019 r., jest analogiczna sytuacja. 

Ponadto w przypadku aktualizacji dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych zaocznych, wystąpiła 
konieczność wyrównania do wartości rocznej kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym, wprowadzenie w październiku niniejszą uchwałą Zarządu Powiatu 
Mławskiego aktualizacji wysokości dotacji na rok 2019, jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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