
                     

UCHWAŁA NR 47/2020 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 5 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie: wysokości dotacji dla placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej  

w roku 2020. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 15 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

17), a także uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z 

budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 589), uchwala się: 

 

§ 1. 
 

Ustala się stawki miesięcznej dotacji na jednego wychowanka na rok 2020 dla placówki 

rehabilitacyjno – edukacyjno -wychowawczej, wg Załącznika do niniejszej uchwały. 

       

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

      § 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

         Starosta  

            (-) 

                Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik  do Uchwały Nr 47/2020   

        Zarządu Powiatu 

        w Nowym Dworze Gdańskim 

        z dnia 5 maja 2020 r. 

 
 

 

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) 

 

 

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy otrzymuje z budżetu 

Powiatu Nowodworskiego dotację na jednego wychowanka w wysokości równej 100% kwoty 

przewidzianej na jednego wychowanka tego typu placówki w zadaniach pozaszkolnych części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Standard podziału subwencji na rok 2020 z uwzględnieniem wskaźnika korygującego dla 

powiatu nowodworskiego wynosi: Standard A 5917,8938 x wskaźnik korygujący Di 

1,0145854810 = 6004,2091 zł./wych./rok* 

Waga dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

 P63= 9,5(6004,2091zł x 9,5): 12 m-cy= 4753,33 zł./wych/m-c. 

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, który prowadzi 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Powiatu Nowodworskiego w wysokości równej 

kwocie, przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu. Standard podziału subwencji na rok 

2020 z uwzględnieniem wskaźnika korygującego dla powiatu wynosi: Standard A 5917,8938 

x wskaźnik korygujący Di 1,0145854810 = 6004,2091 zł./wych./rok* 

Waga dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem P65=0,84 (6004,2091zł x0,84): 12 m-cy 

= 420,29 zł/wych./m-c. 

 

 

          Starosta  

            (-) 

                Jacek Gross 

 

 

 

*Do momentu przekazania podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującej  

w roku udzielania dotacji uwzględnia się kwotę obowiązującą w roku poprzedzającym rok udzielania dotacji. 



 

UZASADNIENIE 

 

Dotacja z budżetu Powiatu Nowodworskiego przysługuje placówkom niepublicznym, 

o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.). Placówki te otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego 

rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu 

terytorialnego. W przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 2 ust. 

7 ustawy Prawo oświatowe oraz dzieciom objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

dotacje są udzielane i przekazywane zgodnie z art. 15, art. 30 i art. 33 ust. 1 oraz z art. 34 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 17). Uchwała określa wysokość dotacji w roku 2020 na jednego wychowanka 

Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku, prowadzonego przez 

Fundację „Wróć” w Jantarze oraz na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 

w tym Ośrodku.  

Przedstawiony projekt uchwały, zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel 

strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: 

CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione i wynika z konieczności dostosowania prawa 

miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa oświatowego.    

 

         Starosta  

            (-) 

                Jacek Gross 

 
 


