
           

 

UCHWAŁA NR 229.V.2018 

  ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2018 r.  

 

 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018. 

 

 
Na podstawie art. 45 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 2 oraz na podstawie art. 91 ust. 1 

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

poz. 2203) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Ustala się z dniem 1 stycznia wysokość dotacji na rok 2018, 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 80,33 zł miesięcznie. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

 

Traci moc 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. 

 

 

 

 
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 229.V.2018   Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018. 

 

 

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

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) określa wysokość dotacji, jaką jednostka samorządu 

terytorialnego jest zobowiązana przekazać na każdego ucznia dotowanej szkole niepublicznej. 

W przypadku Powiatu Kępińskiego dotowanym podmiotem oświatowym jest szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Kępnie, kształcąca w systemie zaocznym.  

Zgodnie z art. 45 cytowanej powyżej ustawy, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy 

została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji w zakresie kwoty 

przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, 

ustala się w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem 

kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku bazowym. 

W związku z powyższym do obliczenia wysokości dotacji na ucznia przyjęto: projektowaną 

dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 wagę bazową: 0,1; 

wagę dla szkół ponadgimnazjalnych P9: 0,082 oraz wartości z metryczki subwencji 

oświatowej na 2017 rok: finansowy standard podziału subwencji w zł A: 5292,7779; 

wskaźnik korygujący Di: 1,0007573388. 

Wysokość dotacji: (0,1+0,082) x A x Di = 964,0151 zł, co miesięcznie daje kwotę 80,33 zł na 

ucznia. 

Po opublikowaniu wartości A i Di na rok 2018 kwota dotacji na ucznia ulegnie aktualizacji a 

różnice wyrównane. 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ WITOLD JANKOWSKI 


