
UCHWAŁA Nr q£3. Ą& .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej 
w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne 
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z pózn. zm.) i art. 43 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 25 i 26 oraz art. 101 ust. 4 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 1
1 § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2011 r. Nr. 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się w roku 2018 zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji 
miesięcznej na ucznia szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne:
1) liceum ogólnokształcącego -  521,71 zł,
2) dotychczasowego gimnazjum -  906,40 zł.

2. Dodatkowa kwota dotacji miesięcznej z tytułu niepełnosprawności 
intelektualnej dzieci i młodzieży w stopniu głębokim spełniających obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno- 
wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno- 
pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno 
wychowawczych) -  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy wynosi -  4 425,21 zł.

§ 2. Ustala się w roku 2018 zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji 
miesięcznej na ucznia szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne:
1) liceum ogólnokształcącego -  521,71 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowany wskaźnik zwiększający, o którym mowa 
w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203) dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1:
1) liceum ogólnokształcącego w wysokości równej 1 - na podstawie danych powiatu 
sierpeckiego,
2) dotychczasowego gimnazjum -  1,871 na podstawie danych przekazanych przez 
Gminę Miasto Sierpc.



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 721.136.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 
kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w 
której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby 
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, za 
wyjątkiem § 5 tej Uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 maja 2018 r.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek


