
Uchwała Nr XVI/l09/2016
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół

ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

roku o samorządzie powiatowym (j. t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz

art. 90 ust.8a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z

2015 r., poz. 2156 z pózn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy

zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację

z budżetu Powiatu Kolskiego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego

słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części subwencji oqólnej

otrzymywanej przez Powiat Kolski w danym roku budżetowym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewod . zą~dY Powiatu

Marek Tomicki
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Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVI/l09/2016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół

ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W związku z nowymi zadaniami szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, szkołom niepublicznym

przysługuje dotacja na uczestników kursów, jeżeli osoba prowadząca szkołę

poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę słuchaczy
kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok

udzielenia dotacji oraz udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w

terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową

komisję egzaminacyjną.

Dotacja wypłacana będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia
złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o
wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie w zakresie

danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs
zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgowa komisje

egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

Zgodnie z art. 8a ustawy o systemie oświaty wysokość dotacji określa

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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