UCHWAŁA NR XIV/119/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z
późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz
osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji
prowadzonej przez Miasto Inowrocław:
1) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
2) niepublicznych przedszkoli;
3) osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
4) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław;
2) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Inowrocławia;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
4) przedszkolach – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola prowadzone
na terenie Miasta Inowrocławia, jak również oddziały przedszkolne przy niepulicznych
szkołach podstawowych;
5) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć
prowadzone na terenie Miasta Inowrocławia niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7
ustawy;
6) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Inowrocławia
niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej wymienione w art. 2 pkt
2 ustawy;
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7) dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław;
8) faktycznej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć uczniów zapisanych
i uczęszczających do szkoły z uwzględnieniem absolwentów, o których mowa
w art. 90 ust. 2f ustawy, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
realizujących obowiązek szkolny lub realizujących podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji
§ 3. 1. Podstawę do obliczenia dotacji dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 1,
stanowi wysokość kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto oraz faktyczna liczba
uczniów w szkole.
2. W przypadku szkół, o których mowa w § 1 pkt 4, podstawą do obliczenia dotacji
jest kwota stanowiąca 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w
przypadku braku na terenie Miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju - wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu
lub rodzaju oraz faktyczna liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
§ 4. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu
Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
§ 5. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja
na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na
jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej od kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Miasto.
§ 6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły
podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subewncji ogólnej dla Miasta
Inowrocławia.
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§ 7. 1. W odniesieniu do jednostek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od
wydatków bieżących przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto, podstawą obliczenia
stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są wydatki zaplanowane
w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy, z tym że do czasu podjęcia uchwały
budżetowej podstawą obliczenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej. Zmiana uchwały
budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto
jest podstawą aktualizacji stawek odpowiednio dla niepublicznych jednostek oświatowych.
2. W odniesieniu do szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
dla których wysokość dotacji jest uzależniona od kwot przewidzianych w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, podstawą
obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto na dany rok.
3. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2, dotacja jest udzielana
według kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Miasto w roku poprzednim.
Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 8. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez organ prowadzący
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowanej
liczby uczniów w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa w komórce
organizacyjnej właściwej do spraw oświaty Urzędu Miasta Inowrocławia.
§ 9. 1. Do 5 dnia każdego miesiąca organy prowadzące szkołę, przedszkole oraz inną
formę wychowania przedszkolnego składają w komórce organizacyjnej, o której mowa
w § 8 ust. 2, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na 1 dzień
miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2.
2. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i pozostałych
placówkach dotacja za lipiec i sierpień udzielana będzie na uczniów wykazanych
w informacji miesięcznej w czerwcu.
3. Organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 1 pkt 4, dodatkowo sporządza
i przekazuje Prezydentowi Miasta nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dotacja została przyznana, informację o liczbie uczniów, którzy
uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
§ 10. 1. Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, winna zawierać:
1) w przypadku szkoły – faktyczną liczbę uczniów w szkole, a w przypadku szkoły,
o której mowa w § 1 pkt 4 - faktyczną liczbę uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej
50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu;
2) w przypadku przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego - faktyczną
liczbę uczniów w przedszkolu, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów
niebędących mieszkańcami Inowrocławia.
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Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji
§ 11. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę sporządza i przekazuje Prezydentowi
Miasta, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
rozliczenie z wykorzystanej dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za
okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału oraz przeznaczenie
wykorzystanych środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały
sfinansowane ze środków z dotacji, dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: „Wydatek
sfinansowany w kwocie ……….. zł słownie ……………………… zł ze środków otrzymanej
dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia.. Dotyczy ……………….(nazwa dotowanej jednostki)
……” oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej.
Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli
§ 12. 1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zleca Prezydent
Miasta.
2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, uprawnia pisemne imienne
upoważnienie dla pracownika (pracowników) Urzędu Miasta Inowrocławia dokonującego
kontroli, wystawione przez Prezydenta Miasta, określające organ prowadzący oraz nazwę
i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także przedmiot
i zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 13. Kontrola, o której mowa w § 12, obejmuje sprawdzenie zgodności
wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz
zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych
w składanych przez kontrolowaną jednostę informacjach i rozliczeniach ze stanem
faktycznym.
§ 14. W ramach kontroli kontrolowana jednostka jest obowiązana do:
1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym
w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania, oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów;
3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
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Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 16. Traci moc uchwała nr XXXIV/481/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne
w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 78, poz. 1405, z 2011 r. Nr 283, poz. 2915 oraz z 2013 r. poz. 1429).
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Mejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 270 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
140 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i
Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290,
538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045, 1240, 1418, 1607, 1626 i 1640.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2015 r.
WZÓR
Oznaczenie organu prowadzącego
placówkę, jego adres lub siedziba
Inowrocław, …................

Prezydent
Miasta Inowrocławia
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88 – 100 Inowrocław
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………..
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok .................................. dla gimnazjum, szkoły
podstawowej, przedszkola, zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego 1),
inne – wymienić .....................................................
(nazwa i adres placówki)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
prowadzonej przez .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Placówka jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez
Miasto Inowrocław — zaświadczenie nr ............... z dnia ..................................... i posiada
uprawnienia szkoły publicznej nadane przez .............................................................decyzją
nr ................................. z dnia ............................................ 2)
2. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ................osób, w tym:
- uczniów niepełnosprawnych 3) ................osób - rodzaj niepełnosprawności:
………………………………………………………………………………………………..,
- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem4) ………………….. osób.
3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ............... osób w tym:
- uczniów niepełnosprawnych3) ................osób - rodzaj niepełnosprawności:
………………………………………………………………………………………………..,
- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem 4) ………………….. osób.
4. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy placówki:
nazwa i adres placówki 5):
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
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nazwa i adres banku:
..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
numer rachunku bankowego
................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................
podpis i pieczątka organu prowadzącego
(osoby upoważnionej)

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.
Niepotrzebne skreślić.
Dotyczy tylko szkół.
3)
Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego.
4)
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym
wspomaganiu rozwoju.
5)
Należy podać pełną nazwę placówki dysponującej rachunkiem, pełną nazwę i adres banku
oraz numer rachunku bankowego.
1)
2)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2015 r.

WZÓR
Oznaczenie organu prowadzącego
placówkę, jego adres lub siedziba
Inowrocław, dnia ...............

Prezydent
Miasta Inowrocławia
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88 – 100 Inowrocław

Informacja o faktycznej liczbie uczniów
według stanu na 1 dzień
miesiąca ………………..roku …………...

I. Wnoszę o udzielenie dotacji na miesiąc .................................. dla gimnazjum, szkoły
podstawowej, przedszkola, zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego1),
inne – wymienić
......................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
prowadzonej przez .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Faktyczna liczba uczniów ogółem2) - …………………..
Lp. Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Adres
zameldowania

Adres
zamieszkania

Nazwa gminy

1.
w tym:
1) liczba uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których
mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):
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Razem

z autyzmem, w tym z
zespołem aspergera

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo w
stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo
w stopniu umiarkowanym
lub znacznym

upośledzeni umysłowo
w stopniu lekkim

z niepełnosprawnością
ruchową w tym
z afazja

niewidzący

słabowidzący

niesłyszący

słabosłyszący

2) uczniowie spoza Miasta Inowrocław łącznie - ……………, w tym:
Lp.
1.

Nazwa gminy

Liczba uczniów

3) uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju łącznie - …………. .
III. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy placówki:
..................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

.............................................................................................................................................
(nazwa i adres banku)

...................................................................................................................................................
(numer rachunku bankowego)

…………………………………………
Miejscowość/data

1)
2)

……………………………………………………..
czytelny podpis oraz pieczęć imienna
organu prowadzącego (osoby upoważnionej)

Niepotrzebne skreślić.
Należy podać alfabetycznie wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola (wg załączonego wzoru).
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2015 r.
WZÓR
Oznaczenie organu prowadzącego
placówkę, jego adres lub siedziba
Inowrocław, …................
Prezydent
Miasta Inowrocławia
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36
88 – 100 Inowrocław
Rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej
w okresie od .................. do ...................
Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Inowrocławia w wysokości …………………
(słownie………… ) przez …………………………………………………………………..….
(nazwa i adres placówki)

została wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz wyłącznie na pokrycie wydatków:
Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku sfinansowana
z dotacji
na dzieci
na pozostałe
niepełnosprawne
dzieci

1. Bieżących, w tym:
1) Wynagrodzenia, w tym:
a) wynagrodzenia kadry pedagogicznej
b) wynagrodzenia administracji i obsługi
c) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy
d) zakup energii:
- cieplnej
- elektrycznej
- gazu
e) zakup usług
f) inne (określić jakie)
2. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w art.
90 ust. 3d pkt 1lit. b ustawy o systemie oświaty.
3. Środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych w tym:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
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- środki dydaktyczne służące procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu
w szkołach, przedszkolach i placówkach,
- sprzęt sportowy i rekreacyjny,
- meble,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są
uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%
ich wartości, w momencie oddania używania

...................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Uzasadnienie
Uchwałą nr XXXIV/481/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca
2009 r. określone zostały zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych
do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. W wyniku zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty uchwała była dwukrotnie zmieniona. Ponadto ze względu na kolejne
nowelizacje powyższej ustawy należy dokonać zmian wynikających z konieczności
uporządkowania niektórych przepisów uchwały.
Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań
w zakresie udzielania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych do
zmienionych przepisów prawnych, a ponadto doprecyzowanie obowiązujących zasad
i usprawnienie procesu przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonych
dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia.
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji,
o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Uchwała, o której mowa wyżej, jest aktem prawa miejscowego, podlega zatem
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
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Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto
Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania w
głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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