
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/349/2017 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 

niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania, udzielonej dotacji. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Miasto Gniezno, 

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego prowadzącą szkołę lub placówkę na terenie Miasta Gniezna, 

3) szkole – należy przez to rozumieć również przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 

podstawową i gimnazjum, 

4) uczniu – należy przez to rozumieć również słuchacza i wychowanka, 

5) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gniezna, 

6) Ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

7) podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - należy przez to rozumieć podstawową kwotę dotacji 

w rozumieniu art. 78b Ustawy, 

8) podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju – należy przez to rozumieć podstawową kwotę 

dotacji w rozumieniu art. 78b Ustawy. 

§ 3. Publiczne przedszkole prowadzone przez wnioskodawcę otrzymuje na każdego ucznia z budżetu 

Miasta Gniezna dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 
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§ 4. Niepubliczne przedszkole, spełniające wymagania art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje na każdego ucznia 

z budżetu Miasta Gniezna dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 5. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego 

ucznia z budżetu Miasta Gniezna dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 6. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, prowadzona przez wnioskodawcę otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta 

Gniezna w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy, pod warunkiem spełnienia warunków z art. 90 ust. 2a ustawy. 

§ 7. Niepubliczne przedszkole, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy 

prowadzone przez wnioskodawcę otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Miasta Gniezna dotację w wysokości 

nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Gniezna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 8. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy otrzymuje na każdego 

ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem spełnienia 

przesłanek art. 90 ust. 2d ustawy. 

§ 9. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek 

szkolny, prowadzona przez wnioskodawcę otrzymuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Miasta Gniezna obowiązanego do 

prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

danego typu i rodzaju ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna. W przypadku braku na 

terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę 

lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu 

i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju 

ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gniezna. 

§ 10. Podmioty, o których mowa w § 3 - 8 niniejszej uchwały, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy 

o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w § 3 – 8 niniejszej uchwały 

dotację z budżetu Miasta Gniezna w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 11. 1. Dotacja jest udzielana na wniosek wnioskodawcy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca składa do Prezydenta Miasta w terminie do 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zawierającego planowaną liczbę uczniów. 

3. Osoby prowadzące publiczne przedszkola, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały składają informacje 

o planowanej na kolejny rok budżetowy liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji, celem złożenia materiałów niezbędnych do zaprojektowania budżetu Miasta Gniezna. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust.2, dotyczy również osób prowadzących publiczne przedszkola 

w zakresie podania planowanej liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania 

dotacji o której mowa w § 10. 

5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 
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1) nazwę i adres wnioskodawcy, 

2) nazwę i adres szkoły, 

3) adres do korespondencji, 

4) dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

6) numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, 

7) planowaną liczbę uczniów w danym roku kalendarzowym, na który składany jest wniosek, 

8) wskazanie numeru rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja, 

9) zobowiązanie do zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w danych zawartych we wniosku, 

10) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku, 

11) liczbę dzieci z danego rocznika, 

12) oświadczenie o zgodności wszystkich podanych danych ze stanem faktycznym. 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Przyznanie dotacji dla jednostek o których mowa w § 4 i § 5 niniejszej uchwały odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gniezna. 

§ 13. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły, wykazanego w informacji miesięcznej składanej 

przez wnioskodawcę w terminie do 7 dnia każdego miesiąca o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 

pierwszy dzień danego miesiąca z podziałem na gminy, w których zamieszkują. 

2. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 14. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy podmiotów, 

o których mowa w § 3-9 niniejszej uchwały na podstawie informacji, o której mowa w § 13 niniejszej uchwały. 

W przypadku podmiotu, o którym mowa w § 9 niniejszej uchwały dotacja przekazywana jest w miesiącu lipcu 

i sierpniu według liczby uczniów, którzy w czerwcu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, łącznie z absolwentami szkoły, z wyłączeniem skreślonych z listy uczniów. 

§ 15. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, ustalonych w budżecie na utrzymanie ucznia 

w gminnych szkołach lub przedszkolach publicznych ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej 

podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków. 

§ 16. Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku: 

1) zakończenia prowadzenia działalności przez szkołę, 

2) utraty uprawnień szkoły publicznej. 

§ 17. 1. Wnioskodawca sporządza rozliczenie otrzymanej dotacji w następujących terminach: 

1) styczeń – kwiecień do 10 maja, 

2) maj – sierpień do 10 września, 

3) wrzesień – grudzień do 10 stycznia, 

4) za dany rok do 15 stycznia. 

2. Wzór rozliczenia okresowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast wzór rozliczenia 

rocznego dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od 

końca miesiąca otrzymania ostatniej transzy dotacji. 
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4. W przypadku przekazania prowadzenia szkoły innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku 

kalendarzowego, osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje szkołę składa w terminie 30 dni od dnia 

dokonania zmiany organu prowadzącego w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie otrzymanej 

dotacji za okres prowadzenia szkoły od początku roku kalendarzowego 

5. Wnioskodawca ma prawo do składania korekty rocznego rozliczenia dotacji w terminie do 31 stycznia 

roku następującego po roku otrzymania dotacji. 

6. Niewykorzystana do końca roku budżetowego część udzielonej dotacji podlega zwrotowi do budżetu 

miasta Gniezna w terminie do 31 stycznia następnego roku. 

§ 18. 1. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz osoby upoważnione przez Prezydenta 

Miasta mają prawo dokonać kontroli dotowanych szkół pod względem zgodności ze stanem faktycznym liczby 

uczniów w poszczególnych miesiącach oraz prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Gniezna, 

w tym w zakresie zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych w rocznym rozliczeniu szkoły. 

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego, do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji 

organizacyjnej i finansowej szkoły jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły, kontrolujący powiadamia 

kontrolowanego na piśmie. 

4. Kontrola może być prowadzona w siedzibie szkoły lub w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. 

5. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu szkoły 

o terminie planowanej kontroli lub doraźnie bez powiadamiania w przypadku, gdy okoliczności wskazują na 

konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych. 

6. Kontrolujący dokonuje ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na 

podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej oraz dokumentacji 

finansowej szkoły, wyjaśnień pisemnych i ustnych oświadczeń kontrolowanego, a także w razie potrzeby opinii 

rzeczoznawców. 

7. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub 

wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

§ 19. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje 

upoważniony przedstawiciel kontrolowanej szkoły i kontrolujący. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej szkoły, w którym 

ustosunkowuje się do złożonych przez dyrektora wyjaśnień oraz przedstawia wnioski. 

2. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje wnioskodawca i Prezydent Miasta. 

3. Dyrektor szkoły może odmówić podpisania protokołu. 

4. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. 

5. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, 

w szczególności dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

§ 20. W stosunku do uczniów, niebędących mieszkańcami gminy, stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.  

§ 21. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, a w szczególności w zakresie podstawowej kwoty 

dotacji, bieżących wydatków, aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów, 

stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

§ 23. Traci moc Uchwała Nr XXIX/318/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 7694). 
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§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/349/2017 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOTACJI 

NA ROK ………… 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy 

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

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

2. Nazwa i adres szkoły 

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

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

3. Adres do korespondencji 

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

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

4. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

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

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

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

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

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

6. Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

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

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

7. Planowana liczba uczniów: 

1) planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień 

a) Dane o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

 

Liczba dzieci 

ogółem 

  

w tym: 

w oddziałach 

integracyjnych oraz 

oddziałach 

specjalnych 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim, niewidomi, 

słabo widzący, 

z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym 

z afazją)  

niesłyszący, słabo 

słyszący, 

z niepełnosprawnoś

cią w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

z autyzmem 

(w tym z zespołem 

Aspergera) 
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Liczba dzieci 6 - letnich:  

b) Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu 

Liczba uczniów:  

c) Dane o liczbie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 

 

Liczba dzieci 

ogółem 

 

w tym: 

Z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim, niedostosowani 

społecznie, 

zagrożeni 

niedostosowaniem 

społecznym, 

z zaburzeniami 

zachowania, 

zagrożeni 

uzależnieniem, 

z chorobą przewlekłą  

niewidomi, 

słabo widzący, 

z 

niepełnosprawnością 

ruchową 

(w tym z afazją), 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Niesłyszący, słabo 

słyszący, 

z niepełnosprawności

ą intelektualna 

w stopniu 

umiarkowanym 

lub znacznym 

z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

z autyzmem 

(w tym z zespołem 

Aspergera) 

   

 
  

d) Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole podstawowej 

 

Liczba uczniów: 

 

Liczba uczniów w szkole podstawowej 

w tym: 

1. w klasie I  

2. w klasie II  

3. w klasie III  

4. w klasie IV  

5. w klasie V  

6. w klasie VI  

7. w klasie VII  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

Liczba uczniów w gimnazjum  

w tym: 

1. w klasie II  

2. w klasie III  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

2) planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień 

a) Dane o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

 

Liczba dzieci 

ogółem 

  

w tym: 

w oddziałach 

integracyjnych oraz 

oddziałach specjalnych 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim, niewidomi, słabo 

widzący, 

z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym 

z afazją)  

niesłyszący, słabo 

słyszący, 

z niepełnosprawnością 

w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

z autyzmem 

(w tym z zespołem 

Aspergera) 
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Liczba dzieci 6 - letnich:  

b) Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu 

Liczba uczniów:  

c) Dane o liczbie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 

 

Liczba dzieci 

ogółem 

 

w tym: 

Z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

w stopniu 

lekkim, 

niedostosowani 

społecznie, 

zagrożeni 

niedostosowaniem 

społecznym, 

z zaburzeniami 

zachowania, 

zagrożeni 

uzależnieniem, 

z chorobą 

przewlekłą  

niewidomi, 

słabo widzący, z 

niepełnosprawności

ą 

ruchową 

(w tym z afazją), 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Niesłyszący, słabo 

słyszący, 

z niepełnosprawnością 

intelektualna 

w stopniu 

umiarkowanym 

lub znacznym 

z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

z autyzmem 

(w tym z zespołem 

Aspergera) 

   

 
  

d) Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole podstawowej 

 

Liczba uczniów: 

 

Liczba uczniów w szkole podstawowej 

w tym: 

1. w klasie I  

2. w klasie II  

3. w klasie III  

4. w klasie IV  

5. w klasie V  

6. w klasie VI  

7. w klasie VII  

8. w klasie VIII  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

 

 

Liczba uczniów w gimnazjum  

w tym: 

1. w klasie III  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

 

8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły. 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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9. Zobowiązuję się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w danych zawartych we wniosku 

o udzielenie dotacji. 

10. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

 

 

……………………………  …………………………………………… 

miejscowość, data    podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/349/2017 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW 

NA MIESIĄC ………………. 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy 

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

2. Nazwa i adres szkoły 

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

3. Adres do korespondencji 

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

4. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

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

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

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

6. Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

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

7. Liczba uczniów ogółem na pierwszy dzień danego miesiąca: 

1) PRZEDSZKOLA 

Ogólne informacje dotyczące dzieci 

Liczba uczniów w przedszkolu:  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

Informacje uzupełniające 

Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)  

niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)  

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

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

Liczba uczniów 6 – letnich:  

Informacje dotyczące dzieci z innych gmin 

 Liczba ogólna 
Liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

Liczba uczniów w przedszkolu z innych gmin   

w tym z gminy: 

Nazwa gminy 
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Informacje uzupełniające 

Nazwa 

gminy 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

w stopniu lekkim 

niewidomi, słabo 

widzący, 

z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym 

z afazją) 

słabo słyszący, 

niesłyszący, 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu  

umiarkowanym 

lub znacznym 

z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

z autyzmem (w tym 

z zespołem Aspergera) 

     

     

     

     

     

8.  Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły. 

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

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

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

 

……………………………                                           …………………………………………… 

data, miejscowość                                                         podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 1517



 

2) SZKOŁY PODSTAWOWE 

Liczba uczniów w szkole podstawowej 

w tym: 

1 w klasie I  

2 w klasie II  

3 w klasie III  

4 w klasie IV  

5 w klasie V  

6 w klasie VI  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

 

Informacje uzupełniające 

Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, zagrożeni uzależnieniem, 

z chorobami przewlekłymi 

 

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

psychicznymi 

 

niesłyszący, słabo słyszący, z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym  

 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)  

liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

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

 

3) GIMNAZJA 

Liczba uczniów w gimnazjum 

w tym: 

1 w klasie I  

2 w klasie II  

3 w klasie III  

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych  

Informacje uzupełniające 

Liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, zagrożeni uzależnieniem, 

z chorobami przewlekłymi 

 

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

psychicznymi 

 

niesłyszący, słabo słyszący, z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym  

 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)  

Liczba uczniów, których frekwencja na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynosi co 

najmniej 50% 

(dotyczy szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny) 
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8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły. 

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

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

 

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

miejscowość, data                                                    podpis i pieczątka osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/349/2017 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

ROZLICZENIE DOTACJI ZA OKRES………………. ROK ……….. 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy 

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

2. Nazwa i adres szkoły 

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

3. Adres do korespondencji 

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

4. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

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

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

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

6. Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

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

7. Dane o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącach ………….. roku: 

I 

 

 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

8. Kwota otrzymanej dotacji ........................................................................................................................ 

9. Kwota niewykorzystanej dotacji........................................................................................................ 

10. Rodzaje wydatków i kwoty poniesionych wydatków finansowanych z dotacji. 

Lp. Data 

wydatku 

Rodzaj 

wydatku 

z dotacji 

Nr dowodu 

księgowego 

Wydatki za okres 

sprawozdawczy 

Wydatki 

narastająco od 

początku roku 

kalendarzowego 

1      

2      

3      

4      

 Ogółem     

. 

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

miejscowość, data                                                 podpis i  pieczątka osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/349/2017 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ……. 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy 

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

2. Nazwa i adres szkoły 

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

3. Adres do korespondencji 

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

4. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

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

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

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

6. Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

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

7. Dane o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącach ………….. roku: 

I 

 

 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

8. Kwota otrzymanej dotacji....................................................................................................... 

9. Kwota niewykorzystanej dotacji ............................................................................................ 

Miesiąc Dotacja na 

dany okres 

rozliczeniowy 

Dotacja 

narastająco 

Wydatki 

w danym 

okresie 

rozliczeniowym 

Wydatki 

narastająco 

Stan środków na 

koniec okresu 

rozliczeniowego 

I-IV      

V-VIII      

IX-XII      

      

 Ogółem     

10. Wyjaśnienia do sprawozdania rocznego. 

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

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

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

 

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

miejscowość, data                                                    podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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