
 UCHWAŁA NR XLIII/540/2017  
 RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
    z dnia 28 września 2017 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 
przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 

 
 

§ 1. W uchwale Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie  
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – 
Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. 
poz. 4616) wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 5 dotacja dla przedszkoli, szkół, 
placówek i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3. ust. 1-6 i 8-19 
obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w 
informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, 
składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 10 każdego miesiąca, z tym że za miesiąc 
grudzień w terminie do 3 dnia grudnia według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.”; 
2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla szkół o których mowa jest w § 3 ust. 7, obliczana 
jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji 
miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez 
osobę prowadzącą w terminie do 10 każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie 
do 3 dnia grudnia według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                 Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
             /…/ 
                 Andrzej Plichta 

 
 
 

 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XLIII/540/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 28 września 2017 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 
przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
 
W związku ze stwierdzeniem nieważności niektórych zapisów w uchwale Nr XL/505/2017 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. wystąpiła konieczność dokonania stosownych 
zmian. Dla większej czytelności uchwały zmieniającej zasadnym jest jej przyjęcie w nowym 
brzmieniu z jednoczesnym uchyleniem częściowo zakwestionowanej uchwały. 
 
 
 

  Prezydent 
          Miasta Kalisza 
                   /…/ 

Grzegorz Sapiński 
 
 


