
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/370/20 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia trybu udzielenia dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom 

i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym 

na terenie Gminy Mysłowice przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, trybu rozliczenia tych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom 

i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, tryb rozliczana tych dotacji oraz tryb 

i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o 

1) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą publiczne 

i niepubliczne przedszkole, szkołę, placówkę oświatową lub inną formę wychowania przedszkolnego; 

2) uczniu - należy przez to odpowiednio rozumieć ucznia szkoły, wychowanka przedszkola, a także dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.); 

4) mieście – należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Miasto Mysłowice. 

§ 2. Dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a ustawy  udziela się na podstawie 

wniosku osoby fizycznej lub osoby prawnej, prowadzącej publiczną lub niepubliczną placówkę oświatową, 

złożonego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji 

z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

§ 3. 1. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla przedszkola, szkoły, placówki oświatowej 

lub innej formy wychowania przedszkolnego jest informacja o faktycznej liczbie uczniów. 
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2. Organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę oświatową lub inna formę wychowania 

przedszkolnego w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia 

grudnia, przekazuje informacje o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Organ prowadzący przedszkole, placówkę wychowania przedszkolnego z informacją, o której mowa 

w ust. 2 dodatkowo przekazuje informację o uczniach, którzy w danym, miesiącu uczęszczają do dotowanej 

placówki, ale nie są mieszkańcami Gminy Miasta Mysłowice i nie są uczniami niepełnosprawnymi oraz 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

uchwały. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach, o których mowa w ust. 1-3, osoba 

prowadząca składa jej korektę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

5. Organ prowadzący niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu w terminie do 3 dnia 

grudnia, przekazuje informację o frekwencji która potwierdza liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, której wzór stanowi załącznik nr 5 od 

uchwały. 

6. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, placówki oświatowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

części za styczeń i grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 

15 grudnia roku budżetowego. 

7. Dotacje, o których mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy, są naliczane na podstawie liczby 

uczniów wykazanych w jednorazowych informacjach o liczbie uczniów, którzy w terminie 12 miesięcy  od 

dnia ukończenia szkoły zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, 

składanych przez organ prowadzący do Urzędu Miasta Mysłowice wraz z wydanymi  przez okręgową komisję 

egzaminacyjną zaświadczeniami o uzyskaniu przez uczniów tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości, 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dyplomu zawodowego. 

8. Dotacje, o których mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1 ustawy naliczane są na podstawie liczby 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych wykazanych w jednorazowych informacjach o liczbie 

słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

składanych przez organ prowadzący do Urzędu Miasta Mysłowice wraz z wydanymi przez okręgową komisję 

egzaminacyjną zaświadczeniami o uzyskaniu przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8 składane są na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 

do uchwały. 

§ 4. Dotacje udzielone z budżetu miasta, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, mogą być przeznaczone 

i wykorzystane wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań, wymieniowych w art. 35 ustawy. 

§ 5. 1. Organ prowadzący, który otrzymuje dotacje z budżetu Miasta, zobowiązany jest do składania 

rozliczenia dotacji, stanowiącego informację o wydatkach związanych z dofinansowaniem realizacji zadań 

placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 7 

do uchwały. 

2. Organ prowadzący, prowadzący placówkę, która nie jest placówką wymienioną w art. 35 ust. 5. pkt 1, 

który otrzymuje dotacje z budżetu Miasta w tym na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego, 

zobowiązany jest do składania rozliczenia dotacji stanowiącego informację o wydatkach związanych 

z dofinansowaniem realizacji zadań placówki oświatowej, w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz 

w zakresie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do uchwały: 

1) przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 2 oraz 3 ustawy; 

2) szkoły zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy. 

3. Rozliczenia otrzymanych dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2 organ prowadzący przekazuje organowi 

właściwemu do udzielania dotacji, za cały rok budżetowy do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, 

w którym udzielono dotacji z godnie z załącznikami nr  7 lub nr 8 do uchwały. 
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4. Prezydent Miasta Mysłowice ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie 

złożonego rozliczenia. 

5. W przypadku, gdy przedszkole, szkoła, placówka lub inna forma wychowania przedszkolnego kończy 

swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący powiadamia organ właściwy do 

udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 15 dni od 

dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia 

działalności. 

6. W przypadku przekazania prowadzenia przedszkola, szkoły, placówki lub innej formy wychowania 

przedszkolnego innej osobie fizycznej lub osobie prawnej w trakcie roku kalendarzowego, organ prowadzący, 

który przekazuje przedszkole, szkołę, placówkę lub inną formę wychowania przedszkolnego, składa w terminie 

30 dni od dnia dokonania zmiany organu prowadzącego we wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych, rozliczenie otrzymanych dotacji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, za okres prowadzenia szkoły 

w danym roku kalendarzowym. 

7. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, na dokumentach źródłowych 

stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta 

należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Mysłowice, 

w...... roku, w kwocie......zł, dotyczący...... (nazwa i adres dotowanego przedszkola, szkoły, placówki, innej 

formy wychowania przedszkolnego)” oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej. 

8. Dotowane przedszkola, szkoły, placówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są 

do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych 

dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, o których mowa w § 3 przez okres co 

najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja. 

9. W przypadku przekazania prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w której 

nie jest realizowany obowiązek szkolny ani nauki, innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku 

kalendarzowego, organ prowadzący, który przekazuje szkołę uwzględnia w rozliczeniu, o którym mowa 

w ust. 1, informację o frekwencji za ostatni miesiąc, w którym została przekazana dotacja. 

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice, zwani dalej kontrolerami, mogą 

przeprowadzać kontrole w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 

obejmujące sprawdzenie: 

1) zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 1-5 oraz ust. 7 i 8; 

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy. 

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu: 

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego kontrolowany podmiot o terminie 

planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli; 

2) doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności 

kontrolnych. 

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie 

kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą. 

4. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot 

jak i w prowadzonym przez ten organ przedszkolu, szkole, placówce, innej formie wychowania przedszkolnego 

bądź w siedzibie kontrolującego. 

5. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie 

oględzin, dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych 

w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, 

pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu 

nauczania. Kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującemu wyżej wymienionej dokumentacji 

w miejscu przeprowadzania kontroli. 
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6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej 

kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, 

w terminie uzgodnionym z kontrolowanym. 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach. Protokół podpisują 

kontrolujący i osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku zastrzeżeń do ustaleń kontroli, zawartych w protokole kontrolowany podmiot może 

odmówić podpisania protokołu składając Prezydentowi Miasta Mysłowice za pośrednictwem kierownika 

komórki organizacyjnej pracownika/pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, wyjaśnienia 

na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu. 

9. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie 

potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, na podstawie których mogą być dokonane zmiany 

w protokole kontroli. 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolujący stwierdzi zasadność całości lub części 

wniesionych zastrzeżeń, powinien zmienić lub uzupełnić odpowiednią część albo całość protokołu z kontroli. 

11. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu 

sporządza wystąpienie pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub 

usprawnienia badanej działalności. 

12. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie 

14 dni od daty otrzymania lub terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego 

o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVI/734/18  Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie 

określenia trybu udzielenia dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom 

oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby  prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczenia tych dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; oraz Uchwała Nr VII/105/19 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 

25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, 

szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczania tych 

dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

dr hab. Tomasz Papaj 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

          Mysłowice, dnia 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOTACJI W …….. ROKU 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

 

Status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzący (publiczny/ niepubliczny). 

Typ podmiotu:……………………………………………………………………………........ 

Regon podmiotu: ……………………………………………………………………………… 

NIP podmiotu: …………………………………………………………………………………. 

Data i numer wpisu do ewidencji:…………………………………………………………… 

Data i numer decyzji w/s zezwolenia na założenie podmiotu:……………………………. 

Planowana liczba uczniów w ……….. roku 

 styczeń- sierpień wrzesień - grudzień 

Liczba dzieci   

W tym   

Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

objętych odpowiednio wychowaniem  

i kształceniem specjalnym w przedszkolach  

  

Dzieci niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, objętych kształceniem  specjalnym  

w przedszkolach 

  

Dzieci niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, objętych 

kształceniem specjalnym w przedszkolach 

  

Dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju  

w przedszkolach (posiadające opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju) 

  

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim, objętych zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolu 

  

Dzieci 6 letnie i starsze odbywające roczne 

przygotowanie przedszkolne posiadające opinię  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

  

Liczba uczniów/słuchaczy:   

Uczniów szkół policealnych kształcących się  

w zawodzie technik administracji lub w zawodzie  

technik bhp 
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Uczniów szkół policealnych kształcących się  

w zawodach medycznych 

tryb 

stacjonarny 

tryb 

zaoczny 

tryb 

stacjonarny 

tryb 

zaoczny 

    

Uczniów szkół policealnych kształcących się  

w zawodach niemedycznych 

  

Słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych   

Liczba uczniów klasa  I-III klasa IV-

VIII 

klasa  I-III klasa IV-

VIII 

    

W tym     

Uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 

uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi 

    

Uczniów niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z zaburzeniami psychicznymi 

    

Uczniów niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

    

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim spełniający obowiązek 

szkolny lub nauki przez udział w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz  

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 

    

Rachunek bankowy na który zostanie przekazana dotacja: 

Numer rachunku: …………………………………………………………………………… 

Nazwa rachunku: …………………………………………………………………………… 

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………. 

 

Sprawozdanie sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

…………………………………… 

 

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 

o aktualnej liczbie uczniów 

MIESIĄC ………………. 

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

Liczba dzieci  

W tym  

Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem 

specjalnym w przedszkolach 

 

Dzieci niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,  

z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 

lekkim, objętych kształceniem  specjalnym  

w przedszkolach 

 

Dzieci niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, objętych 

kształceniem specjalnym w przedszkolach 

 

Dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju  

w przedszkolach (posiadające opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju) 

 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim, objętych zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolu 

 

Dzieci 6 letnie i starsze odbywające roczne 

przygotowanie przedszkolne posiadające opinię  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Uczniów szkół policealnych kształcących się  

w zawodzie technik administracji lub w zawodzie 

technik  bhp 

  

Uczniów szkół policealnych kształcących  

w zawodach medycznych 

tryb stacjonarny tryb zaoczny 

  

Uczniów szkół policealnych kształcących się  

w zawodach niemedycznych 

  

Liczba uczniów  klasa  I-III klasa IV-VIII 

  

W tym   

Uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 
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uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi 

Uczniów niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z zaburzeniami psychicznymi 

  

Uczniów niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

  

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim spełniający obowiązek szkolny 

lub nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych ,z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera 

  

             

   

 

Sprawozdanie sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

 

 

…………………………………… 

 

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

UCZNIOWIE SPOZA TERENU MYSŁOWIC 

objęci wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi 

Rok: …………., Miesiąc ……………………… 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

 

 

1. Wykaz uczniów 

Lp.  Imię i nazwisko ucznia Data 

urodzenia 

Gmina 

zamieszkania 

Adres 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Sprawozdanie 

sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

 

 

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

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej 

jednostkę   
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

KOREKTA 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 

o aktualnej liczbie uczniów 

MIESIĄC ………………. 

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

Liczba dzieci  

W tym  

Dzieci z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, objętych 

odpowiednio wychowaniem i kształceniem 

specjalnym w przedszkolach 

 

Dzieci niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym  

z afazją, z niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu lekkim, objętych 

kształceniem  specjalnym w przedszkolach 

 

Dzieci niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualna  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

objętych kształceniem specjalnym 

 w przedszkolach 

 

Dzieci z wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w przedszkolach (posiadające 

opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju) 

 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim, objętych zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi  

w przedszkolu 

 

Dzieci 6 letnie i starsze odbywające roczne 

przygotowanie przedszkolne posiadające 

opinię o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Uczniów szkół policealnych kształcących 

się w zawodzie technik administracji lub  

w zawodzie technik  bhp 

  

Uczniów szkół policealnych kształcących 

w zawodach medycznych 

tryb stacjonarny tryb zaoczny 

  

Uczniów szkół policealnych kształcących 

się w zawodach niemedycznych 

  

Liczba uczniów  klasa  I-III klasa IV-VIII 

  

W tym   
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Uczniów z  niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, 

niedostosowanych społecznie, 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, z zaburzeniami zachowania, 

zagrożonych uzależnieniem, z chorobami 

przewlekłymi 

  

Uczniów niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

 z afazją, z zaburzeniami psychicznymi 

  

Uczniów niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

  

Uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim 

spełniający obowiązek szkolny lub nauki 

przez udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera 

  

 

 

 

Sprawozdanie sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

INFORMACJA O FREKWENCJI 

ZA MIESIĄC ………………. 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

 

Liczba uczniów zgłoszonych do dotacji  

Liczba uczniów którzy nie osiągnęli 50% 

frekwencji 

 

Liczba uczniów którzy zostali dodani i osiągnęli 

50% frekwencji 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

          Mysłowice, dnia 

Informacja o licznie uczniów, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie, oraz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zakresie danej kwalifikacji. 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

  

Status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzący (publiczny/ niepubliczny). 

Typ podmiotu:……………………………………………………………………………........ 

Regon podmiotu: ……………………………………………………………………………… 

NIP podmiotu: …………………………………………………………………………………. 

Data i numer wpisu do ewidencji:…………………………………………………………… 

Data i numer decyzji w/s zezwolenia na założenie podmiotu:……………………………. 

1. Informacja o licznie uczniów, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data ukończenia szkoły 

przez ucznia 

Nr zaświadczenia okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskaniu przez ucznia 

odpowiednio świadectwa dojrzałości, 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej  lub 

dyplomu zawodowego (kserokopia  

w załączeniu) 
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2. Informacja o słuchaczach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

Lp. Imię i nazwisko 

słuchacza 

Data ogłoszenia 

wyników egzaminu 

zawodowego przed 

okręgową komisją 

egzaminacyjną 

Nr zaświadczenia 

okręgowej komisji 

egzaminacyjnej  

o uzyskaniu 

certyfikatu 

kwalifikacji 

zawodowej w zakresie 

danej kwalifikacji 

(kserokopia  

w załączeniu) 

Kwalifikacja 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Rachunek bankowy na który zostanie przekazana dotacja: 

Numer rachunku: …………………………………………………………………………… 

Nazwa rachunku: …………………………………………………………………………… 

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Sprawozdanie sporządził(a) 

 

……….…………… 

Podpis 

 

 

…………………………………… 

 

 

Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

ROZLICZENIE POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI W OKRESIE ………….…………. 

20……..ROKU 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

 

 

 

 

 

 

Status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzący (publiczny/ niepubliczny). 

Typ podmiotu:……………………………………………………………………………........ 

Regon podmiotu ……………………………………………………………………………… 

NIP podmiotu …………………………………………………………………………………. 

Data i numer wpisu do ewidencji:…………………………………………………………… 

Data i numer decyzji w/s zezwolenia na założenie podmiotu……………………………. 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  

Miesiąc 

 

Liczba uczniów ogółem 

Styczeń  

Luty  

Marzec  

Kwiecień  

Maj  

Czerwiec  

Lipiec  

Sierpień  

Wrzesień  

Październik  

Listopad  

Grudzień  

Suma   

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI 

Wyszczególnienie Kwota 

Kwota dotacji otrzymanej w roku  

Kwota dotacji wykorzystanej  

Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym 

podlegająca zwrotowi 
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L.p. Rodzaj wydatku 

Wysokość poniesionych wydatków 

finansowych w ramach otrzymanej 

dotacji 

I. Wydatki bieżące  

1.  
Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej 

placówkę, pełniącej funkcję dyrektora 
 

2. 
Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogiczne, 

pracowników administracji j  
 

3. 
Pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy) 
 

4. Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu,   

5. Wydatki na wynajem pomieszczeń  

6. 

Wydatki pozostałe (z wyjątkiem wydatków 

inwestycyjnych), przeznaczone na realizację zadań  

z zakresu kształcenia, wychowania i opieki w tym 

profilaktyki 

 

II. 
Zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 
 

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych  

2. 
Zakup środków dydaktycznych służących procesowi 

dydaktyczno-wychowawczemu 
 

3. Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego  

4. Zakup mebli  

5. 
Pozostałe wydatki na środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne 
 

Razem:  

Miejscowość data       

Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej 

Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie stanowi integralną 

część rozliczenia wykorzystanej dotacji. 

Poz. 1. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej placówkę, pełniącej funkcję dyrektora 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       
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suma   

Poz. 2. Wynagrodzenie kadry pedagogiczne, pracowników administracji   

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 3. Pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 4.  Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu, 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 5.  Wydatki na wynajem pomieszczeń 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       
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4.       

suma   

Poz. 6. Wydatki pozostałe (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych), przeznaczone na realizację zadań z 

zakresu kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki   

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

 

II.   Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Poz. 1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 2. Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 3. Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego 
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L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 4. Zakup mebli 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

Poz. 5. Pozostałe wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

Kwota  

sfinansowana 

ze środków  

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

4.       

suma   

 

Suma wydatków 

sfinansowanych  

z dotacji ( I i II) 

 

(Wydatki bieżące  

i zakup środków 

trwałych oraz wartości 

niematerialnych  

i prawnych) 

 

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Oświadczam, ze wszystkie dane podane przez mnie  są zgodne z rzeczywistością. 

Miejscowość data                                                      Czytelny podpis i  pieczątka osoby prowadzącej
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/370/20 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

ROZLICZENIE POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI W OKRESIE ………….…………. 

20……..ROKU 

Nazwa jednostki: Organ prowadzący: 

 

 

 

 

 

Status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzący (publiczny/ niepubliczny). 

Typ podmiotu:……………………………………………………………………………........ 

Regon podmiotu ……………………………………………………………………………… 

NIP podmiotu …………………………………………………………………………………. 

Data i numer wpisu do ewidencji:…………………………………………………………… 

Data i numer decyzji w/s zezwolenia na założenie podmiotu……………………………. 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  

Miesiąc 

 Liczba uczniów w tym: 

Liczba uczniów ogółem 
z orzeczeniami 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

Styczeń    

Luty    

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec    

Lipiec    

Sierpień    

Wrzesień    

Październik    

Listopad    

Grudzień    

Suma     

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI 

Wyszczególnienie Kwota 

Kwota dotacji otrzymanej w roku  

w tym na kształcenie specjalne  

Kwota dotacji wykorzystanej  

w tym na kształcenie specjalne  

Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym 

podlegająca zwrotowi 

 

w tym na kształcenie specjalne  
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WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW SFINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z DOTACJI  

L.p. Rodzaj wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych 

w ramach otrzymanej 

dotacji* 
(bez wydatków 

poniesionych na 

kształcenie specjalne) 

Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych 

w ramach otrzymanej 

dotacji na kształcenie 

specjalne zgodnie  

z  art. 35 ust. 5 pkt 2 

ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych z 

dnia  27 października 

2017 r. 

Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych  

w ramach otrzymanej 

dotacji na kształcenie 

specjalne zgodnie z  art. 35 

ust. 5 pkt 3 (przedszkole, 

punkt przedszkolny) lub  

4 (szkoły) ustawy  

o finansowaniu zadań 

oświatowych z dnia  

27 października 2017 r. 

I. Wydatki bieżące    

1.  
Wydatki na wynagrodzenie osoby 

fizycznej prowadzącej placówkę, 

pełniącej funkcję dyrektora 
   

2. 
Wydatki na wynagrodzenie kadry 

pedagogiczne, pracowników 

administracji j  
   

3. 
Pochodne od wynagrodzeń (np. 

składki na ubezpieczenia społeczne  

i Fundusz Pracy) 
   

4. 
Wydatki eksploatacyjne, w tym 

zakup energii, wody, gazu,     

5. Wydatki na wynajem pomieszczeń    

6. 

Wydatki pozostałe (z wyjątkiem 

wydatków inwestycyjnych), 

przeznaczone na realizację zadań  

z zakresu kształcenia, wychowania  

i opieki w tym profilaktyki 

   

II. 
Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych 
   

1. 
Zakup książek i innych zbiorów 

bibliotecznych    

2. 
Zakup środków dydaktycznych 

służących procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu 
   

3. 
Zakup sprzętu sportowego  

i rekreacyjnego    

4. Zakup mebli    

5. 
Pozostałe wydatki na środki trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne    

Razem:    

* - dotyczy dotacji na dzieci/uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego/posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Miejscowość data  Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej 
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Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie stanowi integralną 

część rozliczenia wykorzystanej dotacji. 

Poz. 1. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej placówkę, pełniącej funkcję dyrektora  

        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji 

zadań wynikających z art. 35 

ust. 4 ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku w 

ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 
sfinansowanej 

ze środków  
z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           
2.           
3.           
suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 2. Wynagrodzenie kadry pedagogiczne, pracowników administracji    
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj i 

numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 
sfinansowanej 

ze środków  
z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           
2.           
3.           
suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 3. Pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)  

        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 
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lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 4.  Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu.  

        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           
3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 5.  Wydatki na wynajem pomieszczeń  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku w 

ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 6. Wydatki pozostałe (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych), przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, 

wychowania i opieki w tym profilaktyki   
 

        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 
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(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

II.   Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Poz. 1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku w 

ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 2. Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku w 

ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
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Poz. 3. Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku w 

ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 4. Zakup mebli  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      

*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Poz. 5. Pozostałe wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  
        Całość kwoty wydatków 

sfinansowanych z dotacji 

otrzymanej na kształcenie 

specjalne w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy. 

 

L.p. Kontrahent Opis Rodzaj  

i numer 

dokumentu 

Data dokumentu 

(chronologicznie) 

Data 

wydatku 

Kwota 

dokumentu 

brutto 

[1] Kwota 

wydatku  

w ramach 

otrzymanej 

dotacji  

(z wyłączeniem 

dotacji 

przeznaczonej 

na kształcenie 

specjalne) * 

[2] Kwota 

wydatku w 

ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 2 ustawy  

[3] Kwota 

wydatku  

w ramach 

realizacji 

zadań 

wynikających 

z art. 35 ust. 5 

pkt 3 

(przedszkole, 

punkt 

przedszkolny) 

lub pkt 4 

(szkoły) 

ustawy 

Całość kwoty 

sfinansowanej 

ze środków  

z dotacji 

([1+2+3]) 

1.           

2.           

3.           

suma      
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*- dotyczy wydatków: na dzieci/uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji (I i II) 

 

(Wydatki bieżące i zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych) 

 

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Oświadczam, ze wszystkie dane podane przez mnie  są zgodne z rzeczywistością. 

Miejscowość data                                                      Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej 
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