
UCHWAŁA NR XXVII/191/2013
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/166/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 października 
2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu średzkiego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/166/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 października 2012 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie powiatu średzkiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym nie wymienionym w ust. 2 udziela się dotacji na każdego 
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu na 
częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą 
w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6. 
W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju wysokość dotacji oblicza się na 
podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju.” 

2) w § 4 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub w czerwcu 
dotacja, o której mowa w ust. 2 przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył 
szkołę.” 

3) w § 4 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

„5. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3 przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który 
w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 3.” 

4) w § 4 dodaje się ust.6 w brzmieniu: 
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„6. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, 
o której mowa w ust.3 przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
W. Rutkowski
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