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UCHWAŁA NR LVIII/720/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa
Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co
następuje:
Rozdział 1.
Tryb udzielania dotacji
§ 1. Dotacje z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. są udzielane niepublicznym przedszkolom, niepublicznym
szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznym innym formom
wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom
rewalidacyjno – wychowawczym, placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, funkcjonującym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
które prowadzone są przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż Miasto Gorzów Wlkp.
§ 2. 1. Organy prowadzące niepubliczne podmioty, o których mowa w § 1, składają wnioski o udzielenie
dotacji zawierające dane o planowanej liczbie uczniów w formie papierowej oraz informację do systemu
informacji oświatowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek składany jest corocznie.
§ 3. 1. Dotacje są przekazywane na liczbę uczniów – wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca
– zawartą w informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożonej do Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp. do 5 dnia danego miesiąca oddzielnie, dla każdego typu i rodzaju szkoły.
2. Wzór informacji dotyczącej liczby uczniów/wychowanków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór informacji o liczbie uczniów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
lub innych form wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami Miasta Gorzowa Wlkp. stanowi
załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Wzór informacji dotyczącej liczby uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
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5. Wzór informacji dotyczącej liczby uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którzy uczestniczyli
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W przypadku, gdy do niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, przy której
zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza
uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Gorzowa Wlkp. organ prowadzący niepubliczne przedszkole,
niepubliczną szkołę podstawową, przy której zorganizowano oddział przedszkolny lub niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do zawarcia w miesięcznej informacji o liczbie
uczniów/wychowanków danych dotyczących uczniów spoza Gorzowa Wlkp.
2. W przypadku przyjęcia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, organ
prowadzący niepubliczną szkołę lub niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego, załącza do
miesięcznej informacji (w miesiącu, w którym uczeń został przyjęty do szkoły bądź placówki wychowania
przedszkolnego), o której mowa w § 3 ust. 1 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię tego
orzeczenia.
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane
w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
4. W 2018 roku dotacja w części za styczeń przekazywana jest w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Rozdział 2.
Wysokość dotacji i jej aktualizacja
§ 5. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Dotacja dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w danym miesiącu, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. z tym, że dotacja za miesiąc lipiec i sierpień przysługuje na
każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach.
3. W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach
(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na
każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.
4. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, przysługuje na
każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Mieście Gorzowie
Wlkp. z tym, że na niepełnosprawnego ucznia niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja w wysokości
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.
5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej
kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Miasta Gorzowa Wlkp.
6. Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia
w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Mieście Gorzowie Wlkp. z tym, że na
niepełnosprawnego ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania
przedszkolnego w części oświatowej subwencji dla Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,
niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi, przysługuje na każdego ucznia tego oddziału w wysokości
równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia
niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Miasta Gorzowa Wlkp.
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8. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny, przysługuje na każdego ucznia tego oddziału w wysokości równej kwocie przewidzianej na
ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta Gorzów Wlkp.
9. Niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i szkołom policealnym, niebędących szkołami
specjalnymi przysługuje niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2, na każdego ucznia, niebędącego
uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, dotacja z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., w wysokości równej kwocie przewidzianej
na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp., pod warunkiem, że organ
prowadzący tę szkołę przedłoży zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa
dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym
uczeń ukończył tę szkołę.
10. Dotacja, o której mowa w ust. 9, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez
organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w ust 9.
11. Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na
każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji, dotację w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który
uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa
Wlkp. na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin, pod warunkiem, że
organ prowadzący szkołę:
1) przekaże organowi dotującemu planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
nie później niż do dnia 30 września roku bazowego;
2) przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego;
3) udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.
12. Dotacja, o której mowa w ust. 11, jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia
przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 3.
13. Niepubliczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka
internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.
14. Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze otrzymują dotację w wysokości określonej na
jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. 1. Kwota dotacji ulega aktualizacji w ciągu roku budżetowego:
1) w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych;
2) w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gorzowa
Wlkp., dokonanej na podstawie art. 45 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji
§ 7. 1. Organy prowadzące, o których mowa w § 1 składają, w terminie do 15 stycznia roku następnego,
rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.
2. Organy prowadzące podmioty, które zaprzestały działalności w trakcie roku budżetowego składają,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zaprzestania działalności, rozliczenie pobrania
i wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zaprzestania działalności.
3. Wzór rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 8. 1. Dotacja wypłacona w grudniu szkołom, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, za uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
podlega zwrotowi do budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. do dnia 31 stycznia roku następującego po roku
udzielenia dotacji.
2. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. do dnia 31 stycznia następnego roku.
3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlega zwrotowi do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości
podatkowych, stosownie do dyspozycji art. 252 ustawy o finansach publicznych.
5. Dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej
w sposób, umożliwiający jednoznaczną identyfikację wydatków dokonywanych ze środków dotacji,
otrzymanej z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli
§ 9. 1. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. lub osoby
przez niego upoważnionej.
2. Czynności kontrolne przeprowadzane są w siedzibie podmiotu kontrolowanego, o którym mowa w § 1,
w dniach oznaczonych w imiennych upoważnieniach, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego,
a w uzasadnionych przypadkach – w godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobą lub osobami
reprezentującymi podmiot kontrolowany. Kontrole prawidłowości pobrania dotacji mogą być przeprowadzane
przez podmiot kontrolowany miejscach i w czasie realizacji podstawy programowej lub innych zadań
statutowych.
3. Podmiot kontrolowany lub organ ją prowadzący zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli:
1) udostępnia pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli;
2) udziela informacji i wyjaśnień w terminach wskazanych przez kontrolujących;
3) umożliwia sporządzanie niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów
z dokumentów i może poświadczyć je za zgodność z oryginałem.
4. W trakcie przeprowadzanych kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji kontrolujący ma
prawo:
1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania podmiotu kontrolowanego;
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
3) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień;
4) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.
5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca podmiot kontrolowany.
6. W terminie 7 dni roboczych od podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany lub organ go
prowadzący może złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole.
7. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.
8. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje dalszego postępowania Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp., w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
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§ 10. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie zastrzeżeń i wyjaśnień, a także
uzasadnienia odmowy podpisania protokołu kontroli, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. kieruje wystąpienie
pokontrolne do organu prowadzącego i do wiadomości Wydziału Edukacji. Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji;
2) wykaz nieprawidłowości wraz z ich opisem;
3) kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z tytułem jej zwrotu do budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na
wskazany rachunek bankowy;
4) zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości.
2. Organ prowadzący jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wydział Edukacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 kończą postępowanie kontrolne.
§ 11. Kontrole rozpoczęte, a niezakończone przed wejściem w życie niniejszej uchwały są prowadzone
z uwzględnieniem postanowień uchwały nr XVIII/361/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół I placówek oświatowych prowadzonych na terenie
Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok …………..
Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:




Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej
ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

DANE O OSOBIE/ OSOBACH REPREZENTUJĄCEJ/ YCH ORGAN PROWADZĄCY
Nazwisko i imię
DANE O PLACÓWCE




DLA MŁODZIEŻY

DLA DOROSŁYCH

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez
Data i nr wpisu do rejestru wydanych zezwoleń
Urząd Miasta Wydział Edukacji
prowadzonego przez Kuratorium Oświaty
………………………………………………………………… w Gorzowie Wlkp.
………….………………………………………………
Nazwa
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (numer i data decyzji o nadaniu szkole uprawień szkoły
publicznej):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Zawody, w których szkoła kształci (nazwa zawodu i tryb nauki – stacjonarny, zaoczny):
- w zawodzie ……………… - tryb nauki…………….
- w zawodzie ……………… - tryb nauki…………….
ADRES PLACÓWKI

Miejscowość
nr domu

nr lokalu

Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja
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Część B
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MIESIĘCZNIE LICZBY UCZNIÓW PEŁNOSPRAWNYCH NA ROK
UDZIELENIA DOTACJI:
Wyszczególnienie

na okres:
STYCZEŃ SIERPIEŃ

na okres:
WRZESIEŃ GRUDZIEŃ

OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:
I. Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:
Dotyczy szkół dla młodzieży

II.

OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:
1. Szkoły podstawowe
uczniowie
2. Szkoły ponadpodstawowe
uczniowie
3. Placówki (internaty/bursy/ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze)
uczniowie, wychowankowie
III. Dotyczy szkół dla dorosłych
OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:
1. Szkoły podstawowe
uczniowie
2. Szkoły ponadpodstawowe
uczniowie kształcący się w pozostałych zawodach
uczniowie kształcący się w zawodach medycznych

Część C
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MIESIĘCZNIE LICZBY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA
ROK UDZIELENIA DOTACJI (POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO, WYDANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ):

Wyszczególnienie

na okres:
STYCZEŃ SIERPIEŃ

na okres:
WRZESIEŃ GRUDZIEŃ

OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:
1.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
(wyszczególnić typ niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem)
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Szkoły podstawowe (wyszczególnić typ niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem)

3. Szkoły ponadpodstawowe (wyszczególnić typ niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem)
uczniowie kształcący się w pozostałych zawodach
uczniowie kształcący się w zawodach medycznych

Część D Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych zamieszkałych na terenie innych gmin
Liczba uczniów zamieszkałych na
Nazwa gminy (dla każdej gminy podać oddzielnie liczbę dzieci)
terenie innych gmin

Część E Planowana roczne liczba uczniów po egzaminach maturalnych lub egzaminach potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW:

Część F Dotyczy liczby uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Liczba uczniów w tym:
w trybie stacjonarnym
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w trybie zaocznym
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w zawodzie
……………………………………………………………………
- w zawodzie
……………………………………………………………………
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Część G
OŚWIADCZENIA I PODPIS/ Y OSOBY/ OSÓB REPREZENTUJĄCEJ/ YCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację

Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność wniosku:
- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Wydział Edukacji

………………………………………………………………………………………………………………
data, podpis
(wypełnia Urząd Miasta Wydział Edukacji)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
data, podpis i pieczęć naczelnika
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy/ Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
data, podpis i pieczęć naczelnika
(wypełnia Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy/ Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy)
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Informacja dotycząca liczby uczniów/wychowanków
w miesiącu……………. roku ……………

Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:




Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

DANE O PLACÓWCE
Nazwa

ADRES PLACÓWKI
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

Część B
Liczba uczniów w:
a) przedszkolu
ogółem
w tym:
2,5 –latki
3 –latki
4 –latki
5 –latki
6 –latki
7 –latki
8 –latki
b) inna forma wychowania przedszkolnego

ogółem

nr lokalu

w tym uczniowie
niepełnosprawni

nr lokalu
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ogółem

w tym:
2,5 –latki
3 –latki
4 –latki
5 –latki
6 –latki
c) szkole podstawowej
ogółem
w tym:
w oddziale przedszkolnym, przy szkole podstawowej
w klasach I
w klasach II
w klasach III
w klasach IV
w klasach V
w klasach VI
w klasach VII
w klasach VIII
w oddziale gimnazjalnym, przy szkole podstawowej
ogółem
w tym:
w klasach II
w klasach III
d) szkołach ponadpodstawowych dla
młodzieży
ogółem

w tym:
w klasach I
w klasach II
w klasach III
w klasach IV
w klasach V
e) szkołach branżowych I stopnia
ogółem
w klasach I
w klasach II
w klasach III
f) internatach i bursach szkolnych
ogółem
g) ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
ogółem
Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczem, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny/ e podpis/ y składającego/ ych informację
Miejscowość, data
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Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Informacja o liczbie uczniów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych
form wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami Miasta Gorzowa Wlkp.
w miesiącu…………………….. roku ……………

Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:


Osoba prawna



Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy
Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

DANE O PLACÓWCE
Nazwa

ADRES PLACÓWKI

Część B
Lp.

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

Gmina

nr lokalu

Liczba uczniów

Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczem, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny/ e podpis/ y składającego/ ych informację
Miejscowość, data
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Informacja dotycząca liczby uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie
jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w miesiącu……………. roku ……………
Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Osoba prawna



Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy
Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

DANE O PLACÓWCE
Nazwa

ADRES PLACÓWKI
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

Część B
Liczba uczniów w szkole:
Ogółem – w trybie stacjonarnym
w tym w zawodzie…………………………..................................
w tym w zawodzie…………………………..................................
w tym w zawodzie…………………………..................................
w tym w zawodzie…………………………..................................
Ogółem – w trybie zaocznym
w tym w zawodzie…………………………..................................
w tym w zawodzie…………………………..................................
w tym w zawodzie…………………………..................................
Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny/ e podpis/ y składającego/ ych informację
Miejscowość, data
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Informacja dotycząca liczby uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którzy uczestniczyli w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w miesiącu……………. roku ……………
Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:


Osoba prawna



Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej
ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy
Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

DANE O PLACÓWCE
Nazwa

ADRES PLACÓWKI
Kod pocztowy
Ulica

Część B
Liczba uczniów w szkole:

Miejscowość
nr domu

z frekwencją
powyżej 50%

nr lokalu

bez wymaganej
frekwencji 50%

razem

Ogółem, w trybie stacjonarnym
w tym w zawodzie………………………….................
w tym w zawodzie………………………….................
Ogółem, w trybie zaocznym
w tym w zawodzie…………………………..................
w tym w zawodzie…………………………..................
Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny/ e podpis/ y składającego/ ych informację
Miejscowość, data
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/720/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Roczne rozliczenie z przekazanej dotacji
za rok ……………

Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:


Osoba prawna



Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej
ADRES OSOBY PRAWNEJ / OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

DANE O PLACÓWCE


DLA MŁODZIEŻY



DLA DOROSŁYCH

Nazwa

Zawody, w których szkoła kształci (nazwa zawodu i tryb nauki – stacjonarny, zaoczny):
- w zawodzie ……………… - tryb nauki…………….
- w zawodzie ……………… - tryb nauki…………….
ADRES PLACÓWKI
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr lokalu

nr lokalu
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Część B

L.p.

Miesiąc

Liczba uczniów/
wychowanków

Kwota otrzymanej dotacji

1
STYCZEŃ
2
LUTY
3
MARZEC
4
KWIECIEŃ
5
MAJ
6
CZERWIEC
7
LIPIEC
8
SIERPIEŃ
9
WRZESIEŃ
10
PAŹDZIERNIK
11
LISTOPAD
12
GRUDZIEŃ
OGÓŁEM

INFORMACJA O DOTACJI POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
Ogółem
………………………………………(słownie………………………………………………………
……….)
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Część C

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
Kwota otrzymanej dotacji
Ogółem
………………………………………(słownie………………………………………………………………….)

Wysokość poniesionych
L.p. Rodzaje wydatków bieżących finansowych w ramach wydatków finansowanych
dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z
w ramach otrzymanej dotacji
działalnością dotowanej szkoły lub placówki)
I.

Ogółem wynagrodzenia, w tym:
Pochodne od wynagrodzeń

II.

Ogółem wydatki eksploatacyjne, w tym:
Wydatki na zakup energii
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych
i książek
Remonty
Pozostałe wydatki bieżące

III.

Ogółem (I+II)

Kwota niewykorzystanej dotacji

Ogółem
…………………………………………………………….(słownie:…………………………………………………..)
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Część D

OŚWIADCZENIE I PODPIS/ Y OSOBY/OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ/ YCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny/e podpis/y składającego/ ych informację

Potwierdzenie złożenia informacji
……………………………………………………………………………………………………………………..
Data, podpis
(wypełnia Urząd Miasta Wydział Edukacji)

