
UCHWAŁA Nr LIII/722/2018 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 maja 2018 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 
wprowadza się następujące zmiany: 
- w § 1 ust. 1 treść: "W § 3 dodaje się pkt 5" zastępuje się: "W § 3 dodaje się ust. 5", 
- w § 1 ust. 4 treść: "§ 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie" zastępuje się: "§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie". 

 
§  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 Miasta Kalisza 
                       /…/ 
               Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LIII/722/2018  

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 24 maja 2018 r. 

 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania 
 
W związku ze stwierdzeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oczywistej omyłki 
w uchwale Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, niezbędne jest 
przyjęcie proponowanej uchwały. Zapisy proponowanej uchwały mają charakter wyłącznie porządkowy i nie 
zmieniają w żadnym zakresie, merytorycznych zapisów uchwały pierwotnej. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
   /…/ 
       Barbara Gmerek 
                                                                                                               Wiceprezydent Miasta Kalisza 


