
               

                 

 

UCHWAŁA NR 363.VI.2022 

  ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 20 września 2022 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej  

- Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 43 ust. 1 pkt  4 i ust. 3 pkt 3 ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1930; ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730), uchwala się co 

następuje: 

  

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji na rok 2022, na każdego ucznia  szkoły 

niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie kształcącej w formie 

stacjonarnej, uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1915; ze zm.) - w wysokości 573,01 zł miesięcznie. 

2. Ustala się wysokość dotacji na rok 2022, na każdego ucznia szkoły niepublicznej 

Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie kształcącej w formie dziennej, 

uczestniczącego, w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1915; ze zm.) - w wysokości 664,05 zł miesięcznie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 354.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 

sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej – Policealnej 

Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal                /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Alicja Śniegocka                           

 

Członek Zarządu Powiatu   - Renata Ciemny                     /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                 - Krystyna Możdżanowska               /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu  - Marek Potarzycki                          /-/ 

     

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr 363.VI.2022  Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 września 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej  

- Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) określa wysokość dotacji jaką jednostka samorządu 

terytorialnego jest zobowiązana przekazać na każdego ucznia dotowanej szkole 

niepublicznej. 

W związku z zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. nowego wskaźnika, o którym mowa 

w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej, ustawodawca w art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy 

– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zobowiązał jednostki samorządu do 

aktualizacji kwot przekazywanych dotacji nie później niż do dnia 31 października 2022 r. 

Obliczenia wysokości dotacji na  ucznia w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon dokonano w 

oparciu o  dane zawarte w metryczce subwencji oświatowej na 2022 rok, uwzględniając 

wzrost kwot zapisanych w poszczególnych wagach kalkulacji podziału środków na podwyżki 

dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. Uwzględniono 

wzrost kwot w wagach Sj o 955,77 zł, Sl o 193,02, P31 o 4113,44 zł.  

W związku z aktualizacją przekazywanej kwoty na ucznia wraz z kolejną transzą 

przekazywaną szkole nastąpi wyrównanie dotacji. W wyrównaniu uwzględniony zostanie 

również wzrost wagi P12 na absolwentów. 

 

    

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ ROBERT KIERUZAL 


