UCHWAŁA NR XXVI/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski
Na podstawie art. 47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526, Nr 127, poz.857; z 2011 r. Nr 139,
poz. 814, Nr 234, poz. 1385) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz.1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 220
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.
1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1138, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża sie zgodę na udzielenie przez gminę Drawsko Pomorskie Powiatowi
Drawskiemu dotacji celowej w kwocie 45.000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy
złotych 00/100) na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Drawskiego pn.
"Rehabilitacja i edukacja dziewięciorga dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Gudowie".
§ 2. Szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania oraz rozliczenia dotacji zostaną
ustalone w odrębnej umowie zawartej przez gminę Drawsko Pomorskie i Powiat Drawski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) ośrodki umożliwiające realizację obowiązku,
o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, otrzymują dotację z budżetu powiatu
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju
ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę
wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji .
Powyższy zapis wskazuje, że Zarząd Stowarzyszenia "Radość z życia" otwierając
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Gudowie powinien do 30
września 2011 roku zgłosić w Powiecie Drawskim liczbę uczniów, którzy będą
wychowankami tego ośrodka od 01.09.2012 r. Stowarzyszenie nie mogło spełnić tego
warunku , ponieważ we wrześniu 2011 roku, nie dysponowało jeszcze lokalem, w którym
mieściłby się ośrodek. Umowa na wydzierżawienie lokalu od gminy Drawsko Pomorskie
została podpisana 10.05.2012 roku, po zakończonej procedurze likwidacji Szkoły
Podstawowej w Gudowie . W dniu 1 lipca 2012 roku stowarzyszenie uzyskało wpis do
rejestru placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Drawskiego.
Warunkiem wpisu do rejestru placówek niepublicznych tego typu prowadzonych przez
Powiat Drawski jest między innymi dysponowanie lokalem przeznaczonym na
prowadzenie ośrodka.
Uruchomienie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w budynku
Szkoły Podstawowej w Gudowie od 01.09.2012 r. spowodowało, że rodzice 10 dzieci
dojeżdżających do Radowa Wielkiego przeniosło dzieci do ośrodka w Gudowie. Ponadto,
9 dzieci spełniających dotychczasowo obowiązek szkolny w szkołach na terenie gminy
Drawsko Pomorskie zostało zakwalifikowanych do ośrodka w Gudowie. Obecnie do
ośrodka uczęszcza 19 dzieci z gminy Drawsko Pomorskie.
Powiat Łobeski, który dotychczas przekazywał subwencję oświatową na dzieci
uczęszczające do Radowa Wielkiego odmówił przekazania subwencji na dzieci, które
zostały przeniesione do ośrodka w Gudowie. Stowarzyszenie w chwili obecnej wyjaśnia
w Ministerstwie Edukacji zaistniałą sytuację. Ponadto, Powiat Drawski, również odmówił
przekazania środków powołując się na ww. art. 90, który w przypadku nowopowstałych
ośrodków nie ma faktycznego zastosowania.
Gmina Drawsko Pomorskie, mając na uwadze znaczenie i potrzebę funkcjonowania ww.
ośrodka na terenie gminy Drawsko Pomorskie wystąpiła z propozycją dofinansowania
ośrodka w okresie od października do końca grudnia 2012 roku celem umożliwienia
prowadzenia działalności. Od stycznia 2013 roku ośrodek otrzyma należną mu subwencję
oświatową z Powiatu Drawskiego.
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