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[ ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ..13...1utego 2007 roku

w sprawie: ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz.2572; zm. Dz. U. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; 
z 2005 r. Nr 17 poz. 141. Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 
1400, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 
1658) oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 
grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 
publicznych z terenu powiatu zmienionej uchwała Nr XLI/252/2006 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
o uprawnieniach szkól publicznych z terenu powiatu Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala 
co następuje:

§1. Ustala się następujące miesięczne kwoty dotacji dla niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego 
w przeliczeniu na jednego ucznia:

1) Licea ogólnokształcące:
a) trzyletnie licea ogólnokształcące kształcące w systemie wieczorowym

i zaocznym -  69 zł
b) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące kształcące w systemie 

wieczorowym i zaocznym -  69 zł
2) Szkoły zawodowe:

a) czteroletnie technika kształcące w systemie wieczorowym i zaocznym -  69 zł
b) trzyletnie technika kształcące w systemie wieczorowym i zaocznym -  69 zł
c) szkoły policealne kształcące w systemie wieczorowym i zaocznym -  69 zł

§2. Traci moc uchwała Nr 381/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 kwietnia 2006 
roku w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 
roku.

1. Janusz Michalak -  Starosta Łowicki

2. Eugeniusz Bobrowski -  Wicestarosta

3. Wojciech Miedzianówski -  Członek Zarządu Powiatu Łowickiego



UZASADNIENIE

Konieczność ustalenia nowych stawek dotacji dla niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego 
wynika:

- ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Łowicki 
na ten cel,

- ze wzrostu wydatków bieżących ponoszonych w  przeliczeniu na jednego ucznia 
w tego samego typu placówkach publicznych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Koszty w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 69 zł na miesiąc wynikają 
z planowanych na 2007 rok 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu, dla których Powiat Kumowski jest organem prowadzącym.
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