
           

 

UCHWAŁA NR 213.V.2017 

  ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 20 listopada 2017 r.  

 

 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017. 

 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 i 3    uchwały Nr XXIV/143/2016 Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych  oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 r.,  poz. 7555)  oraz  art. 89b ust. 1  ustawy  z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego ustala z dniem 1 grudnia wysokość dotacji na rok 2017, na 

każdego ucznia  szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie ul. Zamkowa 1, uczestniczącego w co najmniej 

50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 94,65 zł 

miesięcznie.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

 

Traci moc uchwała Nr 208.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017. 

 

 

 
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 213.V.2017   Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20  listopada 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017. 

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/143/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o 

uprawnieniach szkół i placówek publicznych  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r.,  poz. 7555), w 

przypadku braku na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju, prowadzonej przez Powiat 

Kępiński kwotę dotacji na jednego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, ustala się w wysokości równej 50 % 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie 

prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju,  posiadającym zbliżony wskaźnik dochodowości. 

Podstawę do ustalenia wysokości dotacji stanowią wydatki ponoszone na szkoły danego typu 

i rodzaju  przez Powiat Ostrowski. W związku z dokonaniem przez Powiat Ostrowski kolejnej 

aktualizacji podstawowej kwoty dotacji zasadne jest dostosowanie wysokości dotacji 

przekazywanej przez Powiat Kępiński do nowych stawek.  

 

 

 

 

                               STAROSTA KĘPIŃSKI 

                                            /-/ WITOLD JANKOWSKI 


