
 

 
Uchwała Nr XXXIX/ 243 /2006 

Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 01 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 szkół publicznych z terenu powiatu. 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. 

Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Dz. U. 

Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 90 ust. 2-4 

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 122poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, 

Nr 167 poz. 1400 ) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

§1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla dorosłych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 

niższej niż 50% ustalonych w budżecie Powiatu Łowickiego wydatków 

bieżących ponoszonych  w szkołach publicznych w tego samego typu  

i rodzaju szkołach i placówkach prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego, 

pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie określonym  

w §2 ust. 1. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego 

typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego 

typu lub rodzaju.” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 



 


