
                   UCHWALANR^3 . ^ .2011
                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 5 pazdziernika 2011r.

w sprawie okreslenia wysokosci dotacji na jednego ucznia dia szkot
niepublicznych o uprawnieniach szkot publicznych, w ktorych nie jest
realizowany obowiqzek nauki lub obowi^zek szkolny w 2011 roku.

      Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) w zwi^zku z Uchwat^ Nr 183/XXXIV/09 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji szkolom niepublicznym o uprawnieniach szkol publicznych na
terenie Powiatu Sierpeckiego oraz Uchwalq, Nr 211/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie sprostowania bl?du w zai^czniku
Nr 1 do Uchwaty Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia
2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkolom niepublicznym
o uprawnieniach szkol publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego - uchwala si?,
co nast^puje:

                                    @1.
Okresia si? wysokosc dotacji na jednego ucznia dia szkol niepublicznych
o uprawnieniach szkol publicznych, w ktorych nie jest realizowany obowiqzek nauki
lub obowiqzek szkolny w 2011 roku wedlug ponizszej tabeli:

L.p Typirodzajszkoty
Dotacjanajednegouczniaw

2010roku
Dotacjanajednegouczniaw

2011roku

1

LiceumOgolnoksztatcacedia
Dorostych

60,50zt 60,50zt

2

UzupetniajaceLiceum
Ogolnoksztateacedia

Dorostych
64,90zt 64,90zt

3

PolicealnaSzkotaZawodowa-
zaoczna

64,24zt 64,24zt

4

TechnikumdiaDorostych-
zaoczne

100,65zt 100,65zt

5

TechnikumUzupetniajacedia
Doroslych

142,06zt 142,06zt



 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaja. udostepnieniu po ich formalnym przyjeciu -
 zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz Statutem.

                                          @10.
 1. Decyzje o zastrzezeniu jawnosci obrad, protokolu lubjego czesci oraz innych dokumentow

    podejmuje:
  1) z obrad rady - przewodniczacy rady,
  2) z posiedzen komisji - przewodniczacy komisji,
  3) z posiedzenia zarzadu - przewodniczacy zarzadu.
 2. Zastrzezenie jawnosci protokom lub jego czesci oraz innych dokumentow wynikajacych z

   obrad rady, posiedzen komisji i zarzadu wymaga dokonania przez osoby wskazane w ust. 1
    stosownego zapisu w protokole ze wskazaniem podstawy ograniczenia jawnosci.

                                          @11.
 1. Protokoiy z posiedzen Rady Powiatu i komisji Rady oraz Zarzadu Powiatu sa^ gromadzone

    i udostepniane w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu pod nadzorem pracownika Starostwa
    Powiatowego.

 2. Wnioskodawca ma prawo przegladania zadanych dokumentow, o ile me zostala
    zastrzezona ich jawnosc w mysl @ 10, w dniach i godzinach urzedowania Starostwa
    Powiatowego.

 3. Korzystanie z dokumentow, o ktorych mowa w @ 9, polega w szczegolnosci na
    zapoznaniu sie z ich trescia, sporzadzaniu notatek, uzyskaniu wyciagu, odpisu badz kopii,
    w tym kopii elektronicznej oraz zadania ich uwierzytelnienia, o ile nie zosta-ta zastrzezona
    ich jawnosc w mysl @ 10.

 4. Udostepnienie informacji publicznej jest nieodptatne z zastrzezeniem ust. 5.
 5. Jezeli w wyniku udostepnienia informacji publicznej na wniosek - Starostwo Powiatowe

    poniosto dodatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia
    lub koniecznosciq_ przeksztafcenia informacji w fonne wskazane we wniosku, moga^
    pobrac od wnioskodawcy optat? w wysokosci odpowiadajacej tym kosztom okreslonym
    przez Staroste Sierpeckiego stosownym zarza^dzeniem.

                                       DZIAL II
                                    RADA POWIATU

                                      ROZDZIAL 1
                               POSTANOWIENIA OGOLNE

                                         @12.
1.   Rada Powiatu jest organem stanowiacym i kontrolnym Powiatu.
2.   Kadencja Rady trwa 4 lata, liczac od dnia wyborow.
3.    Radni wybierani sa, w wyborach bezposrednich. Zasady i tryb przeprowadzania

     wyborow do Rady Powiatu okreslaja^ odrebne przepisy.
4.    W sklad Rady Pov/iatu w Sierpcu wchodzi 17 radnych.


