
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/439/16 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bytomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814  

z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 8-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296 

z późn. zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kwotę dotacji na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał 

pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, prowadzonego 

przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta 

Bytomia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Bytomia. 

2. Warunki otrzymania dotacji, o której mowa w ust. 1 określono w art. 90 ust. 8-9 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bytomia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Wężyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 6354
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