
                

           

UCHWAŁA NR 25.VI.2019 

  ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 7 marca 2019 r.  

 

 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019. 

 

 
Na podstawie art. 45 pkt 2, w związku z art. 26 ust. 2 oraz na podstawie art. 43 ust. 1 

pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.), uchwala się 

co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji na rok 2019, 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, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty w wysokości  85,15  zł miesięcznie. 

  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 10.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018 

r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019. 

 

 

 

 
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 25.VI.2019   Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 marca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły 

publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019. 

 

 

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

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.) 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 pkt. 2 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 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

W związku z powyższym do obliczenia wysokości dotacji na ucznia przyjęto z metryczki 

subwencji oświatowej 2019 następujące dane: dla uczniów niepublicznych liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej  wagę: 0,1; wagę dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych (P9): 0,082 , finansowy standard podziału subwencji w zł 

A: 5568,5657 oraz wskaźnik korygujący Di: 1,0082115723. Stąd wysokość dotacji wyniosła: 

(0,1+0,082) x A x Di = 1021,8012 zł, co miesięcznie daje kwotę 85,15 zł na ucznia.  

W związku z aktualizacją kwoty dotacji wraz z przekazaniem kolejnej transzy nastąpi 

wyrównanie od 1 stycznia 2019 r.  

 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

       /-/ ROBERT KIERUZAL 


