
 UCHWAŁA NR  457  /2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych 

placówek oświatowych na 2017 rok 

 

Na podstawie art.90 ust. 2, ust. 2a i ust. 3a w związku z art.89 c ust 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze 

zm.) i § 4  ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego XXVI/176/2016 z dnia 21 grudnia 

2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania              

( Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 8344) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, 

ustala co następuje: 

 

§1. Wysokość rocznej dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na rok 2017                            

dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej- 

Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu wynosi 5 873,87 

zł na jednego ucznia. 

 

§2. Wysokość rocznej dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na rok 2017                              

dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego „ Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno- Wychowawczego” w Wągrowcu wynosi 48 022,15 zł na jednego wychowanka. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Starosta Wągrowiecki 

_________________________ 

            /Tomasz Kranc/ 

     Wicestarosta 

                                                                                   ________________________ 

        /Michał Piechocki/ 

                                                  Jacek Brzostowski  

   Robert Woźniak   



 

Uzasadnienie do 

Uchwały nr   457 /2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych 

placówek oświatowych na 2017 rok 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 2, ust. 2a i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku                 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), dotacje z budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego mogą otrzymywać niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach 

szkół publicznych. Natomiast zgodnie z art.90 ust. 2a w/w ustawy dotacja dla szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wągrowiecki pod warunkiem że osoba 

prowadząca szkołę poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Organ prowadzący Rzemieślniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych            

w Wągrowcu do dnia 30 września 2016 roku złożył wniosek o udzielenie dotacji wraz              

z podaniem planowanej liczby uczniów. W związku z tym spełniono wymagania z art. 90 ust. 

2a ustawy o systemie oświaty. 

Na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

oraz i Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXVI/176/2016 z dnia 21 grudnia i2016 

roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania             

(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016 r., poz. 8344), dotacje z budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

otrzymują również niepubliczne placówki oświatowe. W 2017 roku placówką taką, która 

złożyła do dnia 30 września 2016 roku wniosek o udzielenie dotacji, jest Niepubliczny 

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy „Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 

Wychowawczy” w Wągrowcu. 

Kompetencje Zarządu Powiatu Wągrowieckiego uzasadnia art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), Zarząd 

Powiatu podejmuje uchwały na podstawie delegacji wskazanych w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego oraz § 4 ust. 1 w brzmieniu Uchwały Rady Powiatu 

Wągrowieckiego XXVI/176/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku „kwotę dotacji o której mowa      

w § 2 określa Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w drodze uchwały”. 

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

        Starosta Wągrowiecki 

___________________________ 

          /Tomasz Kranc/ 

 


