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UCHWAŁA Nr 141/XXII/2008
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 4 wrze śnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa ły Nr 34/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
przez Powiat Bydgoski dotacji niepublicznym szko łom o uprawnieniach
szkół publicznych
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm l .) oraz art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991r. o systemie o światy (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z późn. zm2.).
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały 34/VI/03 zmianie ulega § 4 i otrzymuje
on brzmienie:
„Warunkiem udzielenia dotacji jest przedstawienie, nie pó źniej niż do dnia 15
października roku poprzedzaj ącego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie
dotacji z podaniem informacji o planowanej liczbie uczniów, na podstawie
której można określić wielkość dotacji".
2. W załączniku nr 3 zmianie ulega p. III i otrzymuje
on brzmienie:
(rok)
„Liczba uczniów wg stanu na
(dzień)
(m-c)
potwierdzona uwierzytelnion ą kopią sprawozdania Systemu Informacji
Oświatowej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Prze dnic cy
oskiego
Rady Powi

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr
102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292.

Uzasadnienie:
W uchwale Nr 34/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez
Powiat Bydgoski dotacji niepublicznym szko łom o uprawnieniach szkó ł
publicznych jako podstaw ę udzielenia dotacji wskazano konieczno ść złożenia
do 30 września roku poprzedzaj ącego rok udzielenia dotacji kopii sprawozdania
S-06.
W związku ze zmianami w zakresie sprawozdawczo ści nie są już składane
sprawozdania typu „S", zast ąpiono je sprawozdaniem Systemu Informacji
Oświatowej. Zmienia si ę także termin — w zwi ązku ze sporządzaniem
sprawozdania SIO wg stanu na 30 wrze śnia nie jest możliwe złożenie go w tym
samym terminie do Starostwa Powiatowego, st ąd konieczność zmiany terminu
złożenia odpowiedniego wniosku.

