
załącznik nr 1 do uchwały nr 261/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r.

organ prowadzący
........................................ , dnia................................. r.

(miejscowość)

Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego

Wniosek o przyznanie dotacji 
na prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej

na rok budżetowy.................

Organ prowadzący szkołę/placówkę:...........................................................................................

Adres:

Pełna nazwa szkoły/placówki:

Adres szkoły:

N IP ............................................................... REGON ....

Adres e-mail......................................................................

Numer telefonu................................................................

Typ i rodzaj szkoły/placówki oraz forma kształcenia

Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych..................................................................................................................................

Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:..............................



Planowana liczba uczniów/wychowanków w roku budżetowym:

1. styczeń -  sierpień (średnio w miesiącu)............................., w tym:

a) posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ..................

b) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych................................................

c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na daną 

niepełnosprawność (proszę podać rodzaj niepełnosprawności, liczbę uczniów/ 

wychowanków z daną niepełnosprawnością)

✓ ......................................................................

✓ .....................................................................

S  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V  ......................................................... .................................................................

2. wrzesień -  grudzień (średnio w miesiącu).......................... , w tym:

a) posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ..................

b) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych................................................

c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na daną 

niepełnosprawność (proszę podać rodzaj niepełnosprawności i liczbę uczniów /  

wychowanków z daną niepełnosprawnością)

V

Y  

•/

✓ ..........................................................................................................................

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły/placówki:

(podpis i pieczątka organu prowadzącego szkołę)

P B ® » P f C Z Ą C Y  RADY 
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P rz e g o n  Kaźmierczak



załącznik nr 2 do uchwały nr 261/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r.

organ sporządzający dokument
........................................ , dnia................................. r.

(miejscowość)

Starostwo Powiatowe 
we Wrześni

Informacja miesięczna o liczbie uczniów/wychowanków 
i rozliczenie dotacji

1. Dane organu prowadzącego.............................................................................

2. Nazwa i adres placówki

3. Liczba uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca....................

20.......  roku wynosi........................ , w tym:

a) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju..................................

b) liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych..................................

c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na daną 

niepełnosprawność (proszę podać rodzaj niepełnosprawności, liczbę uczniów/ 

wychowanków z daną niepełnosprawnością)

✓

✓ ................................................................................................................................................

✓

✓ ................................................................................................................................................

4. Liczba uczniów/wychowanków wg stanu na ostatni dzień miesiąca........................

20.......  roku wynosi........................, w tym:

a) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.................................

b) liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych..................................



c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na daną

niepełnosprawność (proszę podać rodzaj niepełnosprawności, liczbę uczniów/ 

wychowanków z daną niepełnosprawnością)

5. Rozliczenie dotacji za miesiąc 20......... roku :

a) dotacja otrzymana na m iesiąc................................................... ,

b) dotacja należna na m iesiąc........................................................ ,

c) nadpłata/niedopłata dotacji........................................................

6. Informacja o dotacji otrzymanej od początku roku budżetowego:

a) dotacja otrzymana od początku roku budżetowego.....................................................

b) dotacja należna od początku roku budżetowego..........................................................

Oświadczam, że wykazana liczba uczniów/wychowanków jest zgodna z danymi zawartymi 
w dokumentacji przebiegu nauczania.

osoba sporządzająca



załącznik nr 3 do uchwały nr 261/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r.

organ sporządzający dokument
........................................ , dnia................................. r.

(miejscowość)

Starostwo Powiatowe 
we Wrześni

Informacja miesięczna o liczbie uczniów,
(którzy nie realizują obowiązku nauki spełniających warunek uczestnictwa 
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu) 

oraz rozliczenie miesięczne dotacji

1. Dane organu prowadzącego.................................................................................

2. Nazwa i adres szkoły

3. Liczba uczniów zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania wg stanu na pierwszy

dzień miesiąca............................ 20.........roku wynosi...................

4. Rozliczenie dotacji za m iesiąc......................... 20.......roku:

a) liczba uczniów spełniających ustawowy warunek uczestnictwa w co najmniej 50%

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ..............................

b) dotacja otrzymana na w/w m iesiąc.................................................. ,

c) dotacja należna na w/w miesiąc....................................................... ,

d) nadpłata/niedopłata dotacji........................................................

5. Informacja o dotacji otrzymanej od początku roku budżetowego:

a) dotacja otrzymana od początku roku budżetowego....................................................

b) dotacja należna od początku roku budżetowego..........................................................

Oświadczam, że wykazana liczba uczniów/wychowanków jest zgodna z danymi zawartymi 
w dokumentacji przebiegu nauczania.

osoba sporządzająca



załącznik nr 4 do uchwały nr 261/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r.

organ prowadzący
........................................ , dnia................................. r.

(miejscowość)

Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego 

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego 
na prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej

w roku....................

1. Dane szkoły/placówki niepublicznej:

1) nazwa szkoły:.......................................................................................................

2) adres, telefon szkoły:

2. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę:

1) nazwa organu prowadzącego.......................

2) adres, telefon organu prowadzącego:

Oświadczam, że dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wrzesińskiego została wykorzystana 
na wydatki, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane dotyczące liczby uczniów/wychowanków 
i należnej dotacji są zgodne ze stanem faktycznym.

(podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)
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4. Kwota dotacji otrzymana z budżetu Powiatu Wrzesińskiego, została

wykorzystana na prowadzenie szkoły z podziałem na następujące wydatki:

Lp. Rodzaje wydatków
Wysokość poniesionych 

wydatków sfinansowanych 
w ramach otrzymanej dotacji

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2. Wynagrodzenia administracji szkoły

3. Wynagrodzenia obsługi szkoły

4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia 
społeczne i Funduszu Pracy)

5. Wydatki na zakup usług dydaktycznych

6. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7. Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych szkoły

8. Wydatki na wyposażenie szkoły

9. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

10. Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych

11. Zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy 
dydaktycznych

12.
Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 
ustawy - Prawo oświatowe (obowiązuje od 01.01.2019r.)

13.

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków 
inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z 
zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki społecznej

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji:

(podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)

pmmmmiĄa mm
p n i g o r z  Ksżrrsierczak


