
 

 

UCHWAŁA NR XLII/356/2018 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym 

przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym 

na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1003) dokonuje się następujących zmian:  

§ 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwota jednorazowo wypłacanej dotacji dla szkół wymienionych § 2 ust. 1 pkt 2 i 4, będących liceami 

ogólnokształcącymi dla dorosłych i szkołami policealnymi, a niebędącymi szkołami specjalnymi, ustalana jest  

na podstawie informacji o ilości uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2b  

do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Danuta Wróbel 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 1338
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