
UCHWAŁA NR XXXIV/209/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na 
terenie Gminy Radziechowy - Wieprz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz:

1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, w tym 
z oddziałami przedszkolnymi i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, w tym 
z oddziałami przedszkolnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radziechowy  - Wieprz 
dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 
termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20 listopada 2015 roku 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Radziechowy - Wieprz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 355



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

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/209/16
Rady Gminy Radziechowy - Wieprz 
z dnia 30 grudnia 2016 r.

TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI 
DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH: SZKÓŁ, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI 
I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

ORAZ TRYB I ZAKRES PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI 
ICH POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA

§ 1
1. Ilekroć w niniejszym załączniku do uchwały jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
2. Tryb  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych:  szkół,  oddziałów 

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  przedszkoli  i  innych  form  wychowania 
przedszkolnego  oraz  tryb  i  zakres  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i 
wykorzystywania,  zwany  jest  w  dalszej  części  niniejszego  załącznika  do  uchwały  „trybem 
udzielania, rozliczania i kontroli dotacji”. 

TRYB UDZIELANIA DOTACJI

§ 2
1. Organ  prowadzący  jednostkę,  zwany  dalej  „wnioskodawcą”  składa  corocznie  wniosek  o 

udzielenie  dotacji  rocznej  do  Wójta  Gminy  Radziechowy-Wieprz  do  dnia  30  września  roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji.
3. Wniosek składa się odrębnie dla każdej  jednostki  organizacyjnej,  w tym również dla oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 
§ 3

1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego w informacji 
miesięcznej  o liczbie  uczniów,  składanej  przez podmioty dotowane w terminie  do 10-go dnia 
każdego miesiąca,  z tym, że za miesiąc grudzień do 3 grudnia  według stanu na pierwszy dzień 
roboczy miesiąca.

2. Wzór  informacji  miesięcznej  o  liczbie  uczniów,  stanowi  załącznik  Nr  2  do  trybu  udzielania,  
rozliczania i kontroli dotacji. 

3. Dane w informacji miesięcznej, powinny być zgodne z danymi  wykazanymi w księdze uczniów 
oraz w dokumentacji przebiegu nauczania.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacji miesięcznej, osoba prowadząca składa 
jej korektę na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 z dopiskiem „korekta” wraz z wyjaśnieniami.

5. Informację, o której mowa w ust.1, składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, w tym 
dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

6. Miesięczna kwota dotacji  rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 
i  wypłacana  do  ostatniego  dnia  miesiąca  na  rachunek  bankowy  podmiotu  wskazanego  we 
wniosku, o którym mowa w § 2 ust.2, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku.  
Transza dotacji za miesiąc grudzień przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.

PODSTAWA OBLICZENIA DOTACJI

§ 4
1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z 

budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.
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2. Publiczne  przedszkola  specjalne  otrzymują  na  każdego ucznia  dotację  w wysokości  równej 
kwocie  przewidzianej  na  takiego  ucznia  niepełnosprawnego  przedszkola  w części  oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.

3. Niepubliczne  przedszkola, niebędące  przedszkolami  specjalnymi,  spełniające  wymagania 
określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty,  otrzymują na każdego ucznia dotację z 
budżetu  Gminy  Radziechowy-Wieprz  w  wysokości  równej  podstawowej  kwocie  dotacji dla 
przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.

4. Niepubliczne  przedszkola, niebędące  przedszkolami  specjalnymi,  które  nie  spełniają 
warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu  Gminy Radziechowy-Wieprz w wysokości równej  75% podstawowej kwoty 
dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.

5. Niepubliczne  przedszkola  specjalne  otrzymają  na  każdego  ucznia  z  budżetu  Gminy 
Radziechowy-Wieprz  dotację  w  wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na  takiego  ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-
Wieprz.

6. Publiczne  szkoły  podstawowe,  w  których  zorganizowano  oddział  przedszkolny,  niebędące 
szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego 
dotację z budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 12.

7. Niepubliczne szkoły podstawowe,  w których zorganizowano oddział  przedszkolny,  niebędące 
szkołami podstawowymi specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy 
o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu 
Gminy  Radziechowy-Wieprz  w  wysokości  równej  podstawowej  kwocie  dotacji  dla  szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 12.

8. Niepubliczne szkoły podstawowe,  w których zorganizowano oddział  przedszkolny,  niebędące 
szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 90 ust. 1ba 
ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z  
budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w wysokości równej  75% podstawowej kwoty dotacji dla 
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Osoba prowadząca publiczną inną formę wychowania przedszkolnego,  otrzymuje na każdego 
ucznia dotację z budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w wysokości  równej 50% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej  innej 
formie wychowania przedszkolnego, spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy 
o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz 
w wysokości  równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.

11. Osoba  prowadząca  wychowanie  przedszkolne w niepublicznej  innej  formie wychowania 
przedszkolnego niespełniająca  warunków o których  mowa  art.  90  ust.  1c  ustawy o systemie 
oświaty,  otrzymuje  na każdego  ucznia  dotację  z  budżetu  Gminy  Radziechowy-Wieprz  w 
wysokości  równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Dotacja  dla  niepełnosprawnego  ucznia przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole 
podstawowej  i  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  o  których  mowa  w  ust.  1,3-4,6-11, 
otrzymywana  z  budżetu  Gminy  Radziechowy-Wieprz,  nie  może  być  niższa  niż  kwota 
przewidziana  na  takiego  ucznia  niepełnosprawnego,  odpowiednio  przedszkola,  oddziału 
przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  i  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  w  części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.

13. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują 
na  każdego  ucznia  dotację  z  budżetu  Gminy  Radziechowy-Wieprz  w  wysokości  równej 
podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana 
na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.

14. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 
szkolny  lub  obowiązek  nauki,  otrzymują  na  każdego  ucznia  dotację  z  budżetu  Gminy 
Radziechowy-Wieprz w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.
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15. Publiczne  i  niepubliczne  przedszkola,  inne  formy  wychowania  przedszkolnego,  szkoły 
podstawowe,  które  prowadza  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dziecka-  niezależnie  od 
podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych – otrzymują na 
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Radziechowy-
Wieprz  w  wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na  takie  dziecko  objęte  wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.

16. Publiczne  i  niepubliczne  przedszkola,  inne  formy  wychowania  przedszkolnego,  szkoły 
podstawowe,  które  prowadza  zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze –  otrzymują  na  każdego 
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz.

TRYB ROZLICZANIA DOTACJI I ZAKRES DANYCH ZAWARTYCH
W ROZLICZENIU

§ 5
1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do 15 stycznia roku następującego 

po roku, którego dotyczyła dotacja.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji.
3. W przypadku prowadzenia kilku jednostek dotowanych z budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz 

przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.
4. Na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych 

ze środków dotacji należy zamieścić opis ”Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej  
z  budżetu  Gminy  Radziechowy-Wieprz,  w…roku,  w  kwocie….zł,  dotyczący…..  (nazwa 
dotowanego  przedszkola,  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  lub  szkoły)”  oraz  pieczęć 
i podpis osoby prowadzącej.

5. Osoby prowadzące zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych 
stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę 
sporządzenia informacji, przez okres co najmniej 5 lat od końca roku, w którym została udzielona 
dotacja.

6. Dotacja  w  części  niewykorzystanej  do  końca  roku  budżetowego,  wykorzystana  niezgodnie 
z  przeznaczeniem  oraz  dotacja  pobrana  nienależnie  lub  w  nadmiernej  wysokości  podlega  
zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.  
j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870).

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

TRYB I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA 
I WYKORZYSTYWANIA DOTACJI

§ 6
1. Gmina  Radziechowy-Wieprz  może  przeprowadzać  kontrole  prawidłowości  pobrania 

i wykorzystywania dotacji. 
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona przez Wójta lub upoważnionego  

przez niego pracownika lub pracowników. 
3. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę organizacyjną 

do złożenia informacji dotyczącej pobrania i wykorzystania przekazanej części dotacji wg. wzoru 
załącznika Nr 3 do trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji.

4. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie,  
miejscu i zakresie planowanej kontroli- co najmniej 3 dni przed kontrolą.

5. Kontrola obejmuje:
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1) weryfikację  zgodności  danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji,  w informacji 
miesięcznej  i  w  rozliczeniu  dotacji  z  dokumentacją  przebiegu  nauczania  i  dokumentacją 
finansowo-księgową,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym 
w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych.

1. W  przypadku  gdy  księgi  finansowe  znajdują  się  poza  siedzibą  dotowanej  jednostki,  organ 
prowadzący  jednostkę  zobowiązany  jest  zapewnić  dostępność  ksiąg  finansowych  i  dowodów 
księgowych, na czas kontroli w siedzibie dotowanej jednostki.

2. Osoby, o których mowa w ust. 2 mają prawo:
1) wstępu  do  szkół,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego, 
2) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, 
3) przeprowadzenia  oględzin  obiektów  i  składników  majątkowych  sfinansowanych 

z dotacji,
4) przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek a także zatrudnionych w niej osób, 

jeżeli dotacja jest wykorzystywana na cele wynagrodzeń osobowych,
5) sporządzania  kopii  wszelkich  dokumentów  z  dokumentacji  organizacyjnej,  finansowej 

i przebiegu nauczania.
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch 

egzemplarzach,  którego  jeden  egzemplarz  przeznaczony  jest  dla  kontrolowanego  podmiotu. 
Protokół kontroli zawiera w szczególności - termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska 
osób  przeprowadzających  kontrolę,  podstawy  prawne,  opis  obszaru  podlegającego  kontroli, 
wyniki  kontroli,  podpisy  osób  kontrolujących  i  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania 
kontrolowanego podmiotu.

2. W  razie  odmowy  podpisania  protokołu  przez  organ  prowadzący  jednostkę,  kontrolujący 
odnotowuje ten fakt w protokole.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje działań pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu 
dotacji w trybie wskazanym ustawą o finansach publicznych.

4. Jednostce  kontrolowanej  i  organowi  ją  prowadzącemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia 
umotywowania  zastrzeżeń  co  do  ustaleń  zawartych  w  protokole.  Zastrzeżenia  należy  zgłosić  
kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

5. W  razie  zgłoszenia  zastrzeżeń  kontroler  jest  zobowiązany  dokonać  ich  analizy  i  w  razie  
konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń 
kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnia protokół kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontroler przekazuje na piśmie swoje  
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

7. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 
przekazuje jednostce kontrolowanej wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie  
stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości- zalecenia pokontrolne.

8. Jednostka kontrolowana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 
14  dni,  informuje  Wójta  Gminy  Radziechowy-Wieprz  o  sposobie  realizacji  zaleceń 
pokontrolnych.
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Załącznik Nr 1  do trybu udzielania, 
rozliczania i kontroli dotacji.

……………………….., dnia……………………………

……………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego) 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Wniosek o udzielenie dotacji 

na rok …………………

1. Dane osoby prowadzącej przedszkole, inna formę wychowania przedszkolnego, szkołę
�  osoba prawna �  osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej*

Adres siedziby osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej

NIP

Dane osoby reprezentującej osoby prowadzącej- imię i nazwisko, funkcja, tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku)

2. Dane dotyczące szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego1

Pełna nazwa jednostki dotowanej*

Adres jednostki dotowanej*

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły)

REGON

TYP (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)

Charakter prawny jednostki 
�  publiczna �  niepubliczna
Numer  i  data  wydania  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  jednostek  niepublicznych  prowadzonych  przez  Gminę  
Radziechowy-Wieprz

Numer  zezwolenia  i  data  wydania  zezwolenia  wydanego  przez  Gminę  Radziechowy-Wieprz  na  założenie  jednostki  
publicznej (albo numer i data zwarcia umowy z Gminą Radziechowy-Wieprz o prowadzenie publicznej jednostki)

Rachunek Bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji

Nr 
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 355



*zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadanie uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu  
zezwoleń na założenie publicznej szkoły
3. Planowana miesięczna liczba uczniów:

Okres

Planowana 
miesięczna 

liczba 
uczniów 
ogółem

W tym 

niepełnosprawnych 
z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego o 

którym mowa w art. 71b ust. 
3 ustawy o systemie oświaty 

z podaniem odrębnych 
rodzajów niepełnosprawności 

i liczby dzieci z taka 
niepełnosprawnością

Liczba dzieci 
objętych wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 

prowadzonym na 
podstawie w art. 

71b ust. 2a ustawy 
oświatowej

Liczba dzieci 
uczestniczących 

w zajęciach 
rewalidacyjno-
wychowawczyc

h

Liczba uczniów 
nie będących 
mieszkańcami 

Gminy 
Radziechowy-

Wieprz

styczeń-
sierpień

wrzesień-
grudzień

4. Podpis osoby prowadzącej:

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

Sprawdzono zgodność wniosku z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji  szkół i placówek niepublicznych prowadzonych  
przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz lub z decyzją o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub z zezwoleniem na 
założenie publicznej szkoły lub placówki.

…………………………………......
(data i podpis osoby sprawdzającej)
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Załącznik Nr 2  do trybu udzielania, 
rozliczania i kontroli dotacji.

……………………….., dnia……………………………

……………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego) 

Informacja miesięczna o liczbie uczniów
wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca

(miesiąc……………… rok  …………)

Termin składania informacji: do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc grudzień do 3 grudnia

1. Dane osoby prowadzącej przedszkole, inna formę wychowania przedszkolnego, szkołę
�  osoba prawna �  osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej*

Adres siedziby osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej

NIP

Dane osoby reprezentującej osoby prowadzącej- imię i nazwisko, funkcja, tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku)

2. Dane dotyczące szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego
Pełna nazwa jednostki dotowanej*

Adres jednostki dotowanej*

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły)

REGON

TYP (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)

Charakter prawny jednostki 
�  publiczna �  niepubliczna
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem

*zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadanie uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu  
zezwoleń na założenie publicznej szkoły
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3. Dane o aktualnej liczbie uczniów

Liczba uczniów
…………………………

W tym niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy oświatowej, z podaniem odrębnych rodzajów 
niepełnosprawności i liczby dzieci z taka niepełnosprawnością

…………………………

W tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju …………………………

W tym liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych …………………………

W tym uczniów, którzy nie są mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz …………………………

4. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego zamieszkujących na 
terenie innych gmin wg. niżej zamieszczonego wzoru:

Liczba uczniów…………. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia Gmina

1
2
3

…

Podpis osoby prowadzącej
               
………………………………………………

                                                                        (data, czytelny podpis i pieczątka)
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Załącznik Nr 3  do trybu udzielania, 
rozliczania i kontroli dotacji.

………………….., dnia………………

……………………………………………….
     (pieczęć organu prowadzącego) 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu 
Gminy Radziechowy-Wieprz otrzymanej za rok …………………

Termin składania  rozliczenia:  do dnia 15 stycznia roku  następujących po roku udzielenia dotacji  lub 30 dni  od 
zakończenia działalności. 

1. Dane osoby prowadzącej przedszkole, inna formę wychowania przedszkolnego, szkołę
�  osoba prawna �  osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej*

Adres siedziby osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej

NIP

Dane osoby reprezentującej osoby prowadzącej- imię i nazwisko, funkcja, tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku)

2. Dane dotyczące szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego
Pełna nazwa jednostki dotowanej*

Adres jednostki dotowanej*

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły)

REGON

TYP (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)

Charakter prawny jednostki 
�  publiczna �  niepubliczna
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem

*zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadanie uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu  
zezwoleń na założenie publicznej szkoły
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3. Liczba uczniów/wychowanków faktycznie uczęszczających do jednostki

Miesiąc ogółem

W tym 

Kwota 
udzielone
j dotacji 
ogółem

niepełnosprawnych 
z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego o 
którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy oświatowej, 

z podaniem odrębnych 
rodzajów 

niepełnosprawności i 
liczby dzieci z taka 

niepełnosprawnością

Liczba dzieci 
objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju 
prowadzonym na 
podstawie w art. 

71b ust. 2a ustawy 
oświatowej

Liczba 
dzieci 

uczestnicząc
ych 

w zajęciach 
rewalidacyj

no-
wychowawc

zych

Liczba uczniów 
nie będących 
mieszkańcami 

Gminy 
Radziechowy-

Wieprz

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Razem:

4. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym

Lp.

Numer, 
rachunku, 
faktury lub 

innego dowodu 
księgowego

data 
wystawiania 

rachunku, 
faktury lub 

innego dowodu 
księgowego

Pełna kwota 
zobowiązania

Przedmiot dokonanego 
zakupu lub płatności 
(rodzaje wydatków 
sfinansowanych w 

ramach dotacji)

Data 
dokonanej
płatności

Wskazanie 
kwoty 

płatności 
angażującej 

środki 
dotacji

1
2
3

…
Razem kwota wykorzystanej dotacji

5. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1
Łączna kwota otrzymanej dotacji  w okresie od…………..do………..
(d-m-r)

2 Kwota dotacji należnej na liczbę uczniów/wychowanków
3 Kwota nadmiernie pobranej dotacji 
4 Kwota wykorzystanej dotacji w okresie rozliczeniowym
5 Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie rozliczeniowym- podlegającej zwrotowi

6. Podpis osoby uprawnionej do złożenia rozliczenia:

miejscowość…………………,data…………………………
………………………………

    (pieczątka, czytelny podpis)
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7. Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji

Sprawdzono zgodność „Rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji” z kwotą przekazanej dotacji w roku budżetowym.

…………………………………………
 (data i podpis osoby sprawdzającej)
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