
UCHWAŁA NR XXVIII/419/2014
RADY GMINY DOBRCZ

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek 
oświatowych niepublicznych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007r. 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 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 
1317 i 1650 oraz z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198), art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 
827 oraz z 2014r. poz. 7 i 811) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje 
:

§ 1. § 1 Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych jakie 
mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie gminy Dobrcz.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, złożony w Urzędzie 
Gminy w Dobrczu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien w szczególności zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły/placówki;

3) adres do korespondencji;

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;

5) typ i rodzaj szkoły/placówki;

6) kategorię uczniów;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2014 r.

Poz. 3099



3. W przypadku ubiegania się o dotację przez ten sam organ prowadzący dla kilku szkół/placówek 
oświatowych wniosek o udzielenie dotacji składany jest osobno dla każdej jednostki.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły/placówki, o której mowa w § 4 ust. 1-4, 
7 wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego 
miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi dla przedszkoli załącznik Nr 2, a dla szkół załącznik Nr 
3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole do 31.08.2015 r. otrzymuje dotację z budżetu Gminy Dobrcz na każdego 
ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Dobrcz wydatków bieżących, ponoszonych 
w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Dobrcz, z zastrzeżeniem 
ust. 3, a oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przysługuje dotacja na każdego ucznia 
w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Dobrcz wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach 
publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Dobrcz, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego do 31.08.2015 r. otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy Dobrcz wydatków 
bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobrcz, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 
dochody budżetu Gminy Dobrcz, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrcz.

3. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, 
o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrcz.

4. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz niepubliczne gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji otrzymywanej przez Gminę Dobrcz.

5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w ust. 4, przysługuje 
dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 
miesiącu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego 
samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu 
szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone 
przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

6. Do czasu określenia dotacji na dany rok budżetowy, dotacja będzie udzielana zaliczkowo w wysokości 
ponoszonej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły/placówki w poprzednim roku budżetowym, następnie 
wyrównana.

7. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznym ośrodku, o którym 
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także w niepublicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
przysługuje dotacja z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości równej kwocie przewidzianej na dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Dobrcz.

8. Podstawą obliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 są ustalone (planowane) wydatki bieżące 
zapisane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy.
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9. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na ucznia 
w przedszkolach publicznych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych oraz odpowiednio zmian 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, zmianie ulegną kwoty dotacji 
udzielonych w danym roku budżetowym dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
i innych form wychowania przedszkolnego. Korekty udzielonej dotacji dokonuje się wg stanu na dzień 
30 czerwca i 30 listopada.

10. Podstawą obliczenia dotacji, o której mowa w ust. 3, 4 i 7 stanowi metryczka subwencji oświatowej 
ustalona dla gminy w danym roku budżetowym wraz z określonym dla niej wskaźnikiem korygującym, 
ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Do czasu naliczenia gminie ostatecznej kwoty subwencji 
oświatowej na dany rok budżetowy, dotacja będzie przekazywana w oparciu o kwoty subwencji oświatowej 
przyjęte w roku poprzednim.

11. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę 
oświatową, w tym na uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających 
z przepisów wewnętrznych podmiotów, o których mowa w ust. 1-4 i przepisów powszechnie obowiązujących, 
z tym że w przypadku niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu.

12. Za lipiec i sierpień dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 5 przysługują na każdego ucznia, który 
w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem skreślonych 
z listy.

13. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest podmiotom, o których mowa w ust. 1-3 i 7 na 
wychowanków wskazanych w miesiącu czerwcu w informacji, o której mowa w § 3 za wyjątkiem 
wychowanków skreślonych z listy.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc  następuje do ostatniego dnia danego miesiąca 
danego po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów, z tym że część z grudzień jest 
przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy określony odpowiednio w art. 90 ust. 3 ustawy 
i wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, Organ prowadzący składa 
roczne rozliczenie wykorzystania dotacji , z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych lub wpis do rejestru szkół i placówek publicznych, do czasu jego aktualizacji.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym roku dotacji, 
z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których 
rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

5. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu gminy Dobrcz szkół/ placówek przez ten sam 
organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły/ placówki.

6. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku 
następującego po roku otrzymania dotacji.

7. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi 
w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.

8. W przypadku zaprzestania działalności dotowanej jednostki osoba prowadząca przedstawia rozliczenie 
z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej dotacji.

9. W przypadku przekazania prowadzenia dotowanej jednostki w trakcie roku kalendarzowego innej osobie 
prawnej lub osobie fizycznej niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba prowadząca dotowaną jednostkę 
zobowiązana jest złożyć rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie 21 dni od dnia przekazania 
prowadzenia dotowanej jednostki.
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10. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków 
pochodzących z dotacji, dotowana jednostka zobowiązana jest zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze 
środków otrzymanych z dotacji z budżetu Gminy Dobrcz w kwocie….zł słownie…..zł. Dotyczy…..(nazwa 
dotowanej jednostki)…….” oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy  Urzędu Gminy w Dobrczu mają prawo do dokonywania kontroli 
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz 
dokonywania kontroli sposobu wykorzystywania dotacji udzielonej z budżetu gminy Dobrcz, w tym zgodności 
ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji 
organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły/placówki jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły/placówki kontrolujący powiadamia 
kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, 
dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej szkoły/placówki, kontrolujący przedstawia 
w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie 
pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej szkoły/placówki.

5. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacje były pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, pobrana w ten sposób dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. 
Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny 
udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. Kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania Wójta Gminy Dobrcz, w terminie wskazanym 
w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz działaniach podjętych w celu 
usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 7. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 8. § 8 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrcz

Halina Pietrzak
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/419/2014 

Rady Gminy Dobrcz  

z dnia 30 października 2014 r. 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu 

 gminy Dobrcz na rok…. 

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 

Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy w Dobrczu. 

Część A  

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

 

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji 

Nazwa posiadacza rachunku  

Adres posiadacza rachunku podany  

na rachunku bankowym 

 

Numer rachunku bankowego  

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły/placówki 

Nazwisko i imię  

Tytuł prawny/pełniona funkcja  

Dane kontaktowe: nr tel., e-mail  

 

Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna 

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej 

 

 

Siedziba organu prowadzącego 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba organu prowadzącego 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
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Część B 

DANE O SZKOLE/PRZEDSZKOLU 

Publiczna/niepubliczna o uprawnieniach 

szkoły publicznej 

Niepubliczna 

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej 

przez gminę Dobrcz 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Data i nr wpisu do rejestru szkół niepublicznych 

prowadzonego przez gminę Dobrcz 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/placówki………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typ (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres przedszkola/szkoły 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część C  

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 

Dane o planowanej liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

Okres Liczba 
dzieci 
ogółem, 
w tym: 

W oddziałach 
integracyjnych 

Upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, 
zagrożeni uzależnieniem, z chorobą 

przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 

ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 

niesłyszący, upośledzeni umysłowo 
w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub głębokim 

z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną, z 
autyzmem 

Styczeń- 
sierpień 
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Wrzesień-
grudzień 

    

 

Dane o planowanej liczbie uczniów szkoły podstawowej/gimnazjum 

Okres Liczba 
uczniów 
ogółem, 
w tym: 

Upośledzeni 
umysłowo w 
stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie, z 
zaburzeniami 
zachowania, 
zagrożeni 
uzależnieniem, 
z chorobą 
przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 
niepełnosprawni 
ruchowo, z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący, 
niesłyszący, 
upośledzeni 
umysłowo w 
stopniu 
umiarkowanym, 
znacznym 

Upośledzeni 
umysłowo w stopniu 
głębokim, z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną, z 
autyzmem 

Styczeń- 
sierpień 
 

     

Wrzesień- 
grudzień 

     

Część D 

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Dane o osobie podpisującej wniosek 

Imię i nazwisko  

Tytuł prawny/Stanowisko/Pełniona funkcja  

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części A, B i C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

     
       ………….…………………………………………………………….. 

       Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek 

 

…………………………………  
Miejscowość, data 
 
Pouczenie: 
1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji/zezwoleniem dane. 
2. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem danych w części C), należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy w Dobrczu. 
3. W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 

Dane o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

Liczba uczniów w okresie styczeń- sierpień 
 

 

Liczba uczniów w okresie wrzesień- grudzień  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/419/2014 

Rady Gminy Dobrcz  

z dnia 30 października 2014 r. 

 

Informacja o faktycznej liczbie dzieci w przedszkolu według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na 

który udzielana jest dotacja 

 

Nazwa przedszkola  

Siedziba przedszkola  

Nazwa organu prowadzącego  

Data złożenia informacji  

 

Liczba dzieci w przedszkolu, w tym: 

 

1) Zamieszkałych w gminie Dobrcz, 

 

 

 

 

 

 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA ADRES 

ZAMIESZKANIA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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2) zamieszkałych w innych gminach. 

 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA ADRES 

ZAMIESZKANIA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

 

 

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

(z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju) 

 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA ADRES 

ZAMIESZKANIA 

1    

2    

3    

4    

5    
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Informacje uzupełniające 

Liczba dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

L.P. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Adres 

zamieszkania 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………………………. 
      Podpis i pieczątka dyrektora jednostki/osoby prowadzącej 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z dokumentacją 

przedszkola. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/419/2014 

      Rady Gminy Dobrcz  

z dnia 30 października 2014 r. 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który 

udzielana jest dotacja 

 

Nazwa szkoły  

Siedziba szkoły  

Typ szkoły  

Nazwa organu prowadzącego  

Data złożenia informacji  

 

Liczba uczniów w szkole, w tym: 

W klasie I  

W klasie II  

W klasie III  

W klasie IV  

W klasie V  

W klasie VI  

Razem  

 

 

Informacje uzupełniające 

Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  

Specjalnego 

 

 

………………………………………………………………………. 
      Podpis i pieczątka dyrektora jednostki/osoby prowadzącej 

Pouczenie: 

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z dokumentacją szkoły. 

2. W przypadku prowadzenie kilku szkół/placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

(z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju) 

 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi 

 

Niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

Niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym  

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim ( z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych) 

 

Z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)  
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/419/2014 

              Rady Gminy Dobrcz  

          z dnia 30 października 2014 r. 

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku……… 

Miejsce składania rozliczenia: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50 

Dane o organie prowadzącym 

Nazwa organu prowadzącego  

Adres  

Dane o szkole/placówce 

Nazwa szkoły/placówki  

Adres  

Data złożenia informacji  

 

 

rok rozliczeniowy  

Kwota dotacji otrzymana w roku rozliczeniowym  

 

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku 

Wyszczególnienie Kwota 

1 Kwota dotacji otrzymana od początku roku  

2 Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku  

3 Kwota niewykorzystanej dotacji od początku 

roku rozliczeniowego 
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Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w kwartale rozliczeniowym 

Pozycja Rodzaj wydatku Kwota 

1 Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej  

2 Wydatki na wynagrodzenie administracji szkoły/placówki  

3 Wydatki na wynagrodzenie obsługi szkoły/placówki  

4 Wydatki na zakup usług dydaktycznych  

5 Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych  

6 Wydatki na zakup artykułów administracyjno- biurowych  

7 Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla szkoły/placówki  

8 Wydatki na utrzymanie budynku placówki (z wyjątkiem wymienionych 

w poz. 5 i 7) 

 

9 Wydatki na wyposażenie szkoły/placówki  

10 Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych 

szkoły/placówki 

 

11 Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi i 

projektów dydaktycznych dla uczniów 

 

12 Inne wydatki związane z rzeczową obsługą szkoły/placówki nie 

wymienione w poz. 4-10 

 

Suma  

 

Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie, stanowi 

integralną część rozliczenia wykorzystania dotacji. 

  

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Podpis i pieczątka składającego rozliczenie 

 

…………………………………………………………. 

Miejscowość, data 
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Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie 

L.P. Rodzaj dokumentu (np. 

faktura/rachunek/lista 

płac/umowa) 

Dokument 

z dnia 

Nr 

dokumentu 

Poz.  z 

tabeli 

powyżej. 

Rodzaj 

wydatku 

Wartość 

dokumentu 

brutto 

Kwota 

rozliczona z 

dotacji dla 

danej placówki 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..    ……………………………………………..................... 

Miejscowość, data     Podpis i pieczątka składającego rozliczenie 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z dokumentacją szkoły. 

2. W przypadku prowadzenie kilku szkół/placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 
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