
 

 

UCHWAŁA NR IV/35/19 

RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół 

prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu 

Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 218, 251 i 252 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 

1669, 2245, 2500 i 2354), Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/225/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż 

jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - należy przez to rozumieć orzeczenie, o którym 

mowa w art. 2 pkt 17 ustawy,”; 

2) w § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informację o planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego,”; 

3) w § 6 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) miesięczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego na uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, według wzoru określonego 

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca,”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego na uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, według wzoru określonego 

w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 15-go stycznia następnego roku.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lutego 2019 r.

Poz. 1181



4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Na dokumentacji księgowej wydatków sfinansowanych z dotacji na uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego umieszcza się na trwale opis określający nazwę 

dotowanej szkoły, kwotę na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Powiatu 

Kolneńskiego i odrębny opis określający czy wydatek wykorzystany jest na realizację zadań 

wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych 

programach edukacyjno - terapeutycznych, czy też wydatek wykorzystany jest na realizację innych 

zadań, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy.”; 

5) w § 10 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną szkołę udzielania informacji i wyjaśnień ustnych lub 

pisemnych związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzania obliczeń i zestawień w zakresie 

pobrania i wykorzystania dotacji,”; 

6) załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-6  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 Przewodniczący Rady 

Michał Kulczewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA … ROK*
)1 

 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego: 

 

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

 

2. Dane o osobach reprezentujących organ prowadzący: 

 

a) …………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko        pełniona funkcja 

 

b) ……………………………………………………………………..……………………. 

imię i nazwisko        pełniona funkcja 

 

3. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………. 

b) adres szkoły: 

………………………………………………………………………………………. 

c) typ szkoły: 

………………………………………………………………………………………. 

4. Dane do kontaktu organu prowadzącego: 

 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………… 

nr telefonu: ……………………………………………………………………………... 

nr faxu: …………………………………………………………………………………. 

adres e-mail: ……………………………………………………………………………. 

5. Numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej: 

………………………………………………………………………………………… 

6. Rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja: 

  

a) nazwa i adres posiadacza rachunku zgodnie z umową zawartą z bankiem: 

………………………………………………………………………………………… 

b) nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły:  

.............................................................................................................................................. 

7. Informacja o planowanej liczbie uczniów: 

                                                      
*

) 
Objaśnienia: 

1) organ prowadzący składa wniosek w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie w terminie do 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 

2) dane zawarte we wniosku dotyczące planowanej miesięcznej liczby uczniów w okresie wrzesień – grudzień są 

niezbędne do zaplanowania kwot dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego dla dotowanej szkoły na rok udzielenia 

dotacji, gdyż brak tych danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
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a) planowana miesięczna liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień ogółem:  ……… 

 

w tym: 

 

 liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

określenie rodzaju niepełnosprawności oraz numer orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną: 

 

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

liczba uczniów           rodzaj niepełnosprawności  nr orzeczenia 

 

 liczba uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych: 

……………….  

 i liczba uczniów będących młodocianymi pracownikami, realizujących praktyczną naukę 

zawodu u pracodawcy: …………… 

 

b) planowana miesięczna liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień ogółem:  ……. 

w tym: 

 

 liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

określenie rodzaju niepełnosprawności oraz numer orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną: 

 

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

liczba uczniów           rodzaj niepełnosprawności  nr orzeczenia 

 

 liczba uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych: 

……………….  

i liczba uczniów będących młodocianymi pracownikami, realizujących praktyczną naukę 

zawodu u pracodawcy: …………… 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) 

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

       / pieczęć szkoły 

Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

 

 

INFORMACJA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW  

w publicznych szkołach, w których jest realizowany obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki 

 

według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

 

za rok ……………… 

 

za miesiąc ……………..  

 

1. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: ….…………………………………………………………………… 

b) adres szkoły:…………………………………………………...……………………. 

c) nr telefonu: ….………………………………………………………………………. 

d) nr faxu:………….…………………………………………………………………… 

e) adres e-mail:……..……….………………………………………………………….  

 

2. Zawody, w których kształci szkoła: 

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

 

3. Rzeczywista liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca wynosi: ……….……………, 

 

w tym: 

 

 liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym rodzaj 

niepełnosprawności: 

 

……………..……     ……………..……………………..  

liczba uczniów                          rodzaj niepełnosprawności   

 

 liczba uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych: 

……………….  

i liczba uczniów będących młodocianymi pracownikami, realizujących praktyczną naukę 

zawodu u pracodawcy: …………… 

 

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o rzeczywistej liczbie uczniów. 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) -  

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący 

                  lub upoważnionego dyrektora szkoły 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

 
Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

 

 

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI 

Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

 

za rok ……………… 

 

za miesiąc ……………..  

 

1. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: ….…………………………………………………………………… 

b) adres szkoły:…………………………………………………...……………………. 

 

2. Dane o dotacji, z wyłączeniem dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego: 

 
Kwota dotacji otrzymana w miesiącu rozliczeniowym  

Kwota dotacji otrzymana od początku roku  

Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku  

Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku  

 

3. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadań szkoły, w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, z wyłączeniem wydatków poniesionych na 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, finansowanych z dotacji,  

w miesiącu rozliczeniowym: 

Lp. 
Rodzaje wydatków finansowanych 

w ramach dotacji 

Wysokość 

poniesionych 

wydatków 

finansowanych 

w ramach 

otrzymanej 

dotacji 

Dokumentacja księgowa  

Nazwa 

i numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia  

Data 

zapłaty 

1. 

Wydatki bieżące szkoły obejmujące każdy 

wydatek poniesiony na cele działalności 

szkoły, w tym na: 
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a) 

wynagrodzenie osoby fizycznej 

zatrudnionej, w tym na podstawie umowy 

cywilnoprawnej w szkole oraz osoby 

fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni 

funkcję dyrektora szkoły – w wysokości 

nieprzekraczającej miesięcznie 250% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela 

dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela  

  

  

b) 

wydatki związane z realizacją zadań organu 

prowadzącego, o których mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

zadania, o których mowa w art. 83 ust. 6  

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami  

  

  

2. 

Pokrycie wydatków na zakup środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, obejmujących: 

  

  

a) książki i inne zbiory biblioteczne     

b) 

środki dydaktyczne służące procesowi 

dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkole 

  

  

c) 

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniów, wychowanków i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

  

  

d) meble     

e) 

pozostałe środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości określonej 

zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia  

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, dla których odpisy 

amortyzacyjne są uznawane za koszt 

uzyskania przychodu w 100% ich wartości 

w momencie oddania do używania 

  

  

3. 
 

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji 

 

  

  

 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) 

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

 

 

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI 

Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

 

na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

za rok ……………… 

 

za miesiąc ……………..  

 

1. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: ….…………………………………………………………………… 

b) adres szkoły:…………………………………………………...……………………. 

 

2. Dane o dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego: 

 

Kwota dotacji otrzymana w miesiącu rozliczeniowym  

Kwota dotacji otrzymana od początku roku  

Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku  

Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku  

 

3. Zestawienie wydatków poniesionych na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, finansowanych z dotacji, w miesiącu rozliczeniowym: 

 

Lp. 

Rodzaje wydatków 

finansowanych w ramach 

otrzymanej dotacji 

Wysokość 

poniesionych 

wydatków 

finansowanych 

w ramach otrzymanej 

dotacji 

Dokumentacja księgowa 

Nazwa 

i numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Data 

zapłaty 

1. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych 

 

1.1      

1.2      
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1.3      

...      

 

Razem wydatki z pkt 1 

 

  

  

2. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych 

 

2.1      

2.2      

2.3      

...      

 

Razem wydatki z pkt 2 

 

  

  

3. 

 

Ogółem kwota wykorzystanej 

dotacji 

 

  

  

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) 

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

 

ROCZNE ROZLICZENIE Z POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU 

POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

 

za rok ……………… 

1. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: ….…………………………………………………………………… 

b) adres szkoły:…………………………………………………...……………………. 

 

2. Dane o dotacji, z wyłączeniem dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego: 

 
Kwota dotacji otrzymana w roku rozliczeniowym  

Kwota wykorzystanej dotacji w roku rozliczeniowym  

Kwota niewykorzystanej dotacji w roku rozliczeniowym  

 

3. Dane o rzeczywistej liczbie uczniów, z wyłączeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego: 

Miesiąc Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca 

styczeń  

luty  

marzec  

kwiecień  

maj  

czerwiec  

lipiec  

sierpień  

wrzesień  

październik  

listopad  

grudzień  

Ogółem:  
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4. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadań szkoły, w zakresie kształcenia, wychowania  

i opieki, w tym profilaktyki społecznej, z wyłączeniem wydatków poniesionych na uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, finansowanych z dotacji, w roku 

rozliczeniowym: 

 

Lp. Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji 

Wysokość 

poniesionych 

wydatków 

finansowanych 

w ramach 

otrzymanej dotacji 

Dokumentacja księgowa  

Nazwa 

i numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Data 

zapłaty 

1. 
Wydatki bieżące szkoły obejmujące każdy wydatek 

poniesiony na cele działalności szkoły, w tym na: 
  

  

a) 

wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na 

podstawie umowy cywilnoprawnej w szkole oraz osoby 

fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni funkcję 

dyrektora szkoły – w wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie 250% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela  

  

  

b) 

wydatki związane z realizacją zadań organu 

prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 

- Prawo oświatowe, oraz zadania, o których mowa w 

art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  

o kierujących pojazdami 

  

  

2. 
Pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 
  

  

a) książki i inne zbiory biblioteczne     

b) 
środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkole 
  

  

c) 

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

  

  

d) meble     

e) 

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne 

i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 

określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia  

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są 

uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 

wartości w momencie oddania do używania 

  

  

3. 
 

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji 

 

  

  

 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) 

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący       
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/35/19 

Rady Powiatu Kolneńskiego 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

……………………………….. 
pieczęć organu prowadzącego – 

 osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

 
Zarząd Powiatu Kolneńskiego 

 

ROCZNE ROZLICZENIE Z POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU 

POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

za rok ……………… 

 

1. Dane szkoły: 

 

a) nazwa szkoły: ….…………………………………………………………………… 

b) adres szkoły:…………………………………………………...……………………. 

 

2. Dane o dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 
Kwota dotacji otrzymana w roku rozliczeniowym  

Kwota wykorzystanej dotacji w roku rozliczeniowym  

Kwota niewykorzystanej dotacji w roku rozliczeniowym  

 

3. Dane o rzeczywistej liczbie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 

Miesiąc 

Liczba uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

na pierwszy dzień miesiąca 

styczeń  

luty  

marzec  

kwiecień  

maj  

czerwiec  

lipiec  

sierpień  

wrzesień  

październik  

listopad  
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grudzień  

Ogółem  

 

4. Zestawienie wydatków poniesionych na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, finansowanych z dotacji, w roku rozliczeniowym: 

 

Lp. 
Rodzaje wydatków finansowanych w 

ramach otrzymanej dotacji 

Wysokość poniesionych 

wydatków finansowanych 

w ramach otrzymanej 

dotacji 

Dokumentacja księgowa 

Nazwa 

i numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Data 

zapłaty 

1. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

1.1      

1.2      

1.3      

...      

 

Razem wydatki z pkt 1 

 

  

  

2. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

2.1      

2.2      

2.3      

...      

 

Razem wydatki z pkt 2 

 

  

  

3. 

 

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji 

 

  

  

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………………   …………………………………… 
        miejscowość, data                  czytelny podpis (pieczątka) 

    osób/osoby reprezentujących/ej organ prowadzący 
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