UCHWAŁA NR V/84/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia (słuchacza) szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w niepublicznej placówce oświatowej w roku budżetowym 2016
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz uchwały Nr XXXI/81/13 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 25 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu
Zduńskowolskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania ( Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2013 r. poz. 5540)uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji na jednego słuchacza w niepublicznych szkołach
ponadgimnazjalnych dla dorosłych ustalana jest w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych
odpowiednio w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat
Zduńskowolski.
2. Wysokość dotacji na jednego słuchacza w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla
dorosłych kształcącej w systemie zaocznym wynosi:
1) w liceum ogólnokształcącym – 76,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden zł 0/100),
2) w szkole policealnej – 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery zł 0/100).
§ 2. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych szkołach
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki równa się wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Powiat Zduńskowolski na jednego ucznia w szkole danego typu i rodzaju.
2. Wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki wynosi:
1) w liceum ogólnokształcącym - 487,00 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt siedem zł 0/100),
2) w technikum – 571,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć zł 0/100),
3) w zasadniczej szkole zawodowej (młodociani pracownicy) – 506,00 (słownie: pięćset sześć zł
0/100).
§ 3. Wysokość miesięcznej stawki dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej równa się kwocie przewidzianej na
jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego i wynosi: 366,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa zł 0/100).
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016
roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na
stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl.
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