
                  

 

 

UCHWAŁA NR   90.V.2016 

  ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2016 r.  

 

 
w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej   

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016. 

 

 
Na podstawie § 2 ust. 2, 4 i 5 oraz § 3 ust. 1   uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek 

publicznych  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2013 r.,  poz. 2305), uchwala się co następuje: 

 

 

 

§1 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego ustala wysokość dotacji na rok 2016, na każdego ucznia  szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

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

danym miesiącu, w wysokości 69,17 zł miesięcznie. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Witold Jankowski          

 

Członek Zarządu Powiatu   /-/  Grażyna Jany                            

 

Członek Zarządu Powiatu    /-/ Michał Błażejewski       

 

Członek Zarządu Powiatu                       /-/  Zenon Kasprzak                

        

Członek Zarządu Powiatu  /-/ Krystyna Możdżanowska    

     

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr  90.V.2016   Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej  

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016. 

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/189/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i 

placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych  oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r.,  poz. 2305), 

Zarząd Powiatu określa w drodze uchwały wysokość dotacji na jednego ucznia 

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

w wysokości 50 % ustalonych  w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w 

szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. 

W przypadku braku na terenie Powiatu Kępińskiego szkoły tego samego typu i rodzaju jako 

podstawę do ustalenia wysokości dotacji przyjmuje się wydatki bieżące ponoszone przez 

najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, w 

przeliczeniu na jednego ucznia. 

Podstawę do ustalenia wysokości dotacji stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez powiat 

wieruszowski na jednego słuchacza zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.   

 

 

 

  STAROSTA KĘPIŃSKI 

/-/ WITOLD JANKOWSKI 


