Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 0007.XII.92.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015r.
(pieczęć organu prowadzącego)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK .........

1. Dane niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego:
Pełna nazwa:
...................................................................................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................................................................................

REGON.........................................

NIP.......................................................

2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organu prowadzącego niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub
niepubliczną inna formę wychowania przedszkolnego :
Imię i nazwisko osoby / nazwa organu prowadzącego:
...................................................................................................................................................................................
Adres osoby/organu prowadzącego:

...................................................................................................................................................................................
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół
(ostatnie aktualne zaświadczenie):
...................................................................................................................................................................................
4. Rachunek bankowy niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, właściwy do przekazania dotacji:
Nazwa banku:
...................................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:
...................................................................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów:

Okres

Planowana
miesięczna liczba
uczniów ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

w tym:
Liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Liczba uczniów nie
będących
mieszkańcami
Miasta Złotoryja

styczeń –
sierpień
wrzesień –
grudzień

.............................................................
miejscowość, data

………………………………………………………………………..
czytelny podpis i pieczątka osoby/organu
prowadzącego

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.XII.92.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015r.
Złotoryja , dnia ...............................
……………………….........................................
(pieczęć lub oznaczenie organu prowadzącego)

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……………………………. 20…….. roku.

1. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
niepublicznej szkoły:

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

2. Imię i nazwisko osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania
przedszkolnego, niepubliczną szkołę:

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

3. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, na który na być przekazana
dotacja ………………......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Aktualna liczba uczniów objętych dotacją w miesiącu …………………………. wynosi ogółem: ................, w tym:
a) aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby
uczniów z taką niepełnosprawnością wynosi: ………………;
b) aktualna liczba uczniów spoza Gminy Miejskiej Złotoryja wynosi: ………………. (do informacji miesięcznej
należy dołączyć wykaz z danymi uczniów, który zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).

............................................................
czytelny podpis i pieczątka dyrektora

Termin składania informacji do 5 dnia każdego miesiąca.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.XII.92.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015r.
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA OTRZYMANYCH DOTACJI ZA ……………………….. ROK
1.Nazwa i adres niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
niepublicznej szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Rozliczenie za okres od stycznia do grudnia …………………………… roku.
4. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego):
1). Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym: ……………………………………… zł,
2). Kwota dotacji przeznaczona na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty w okresie
rozliczeniowym:………………………………………… zł,
3). Kwota dotacji niewykorzystanej: ………………………………….. zł.
5. Zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki:
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli netto

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników netto

3.
4.

Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS (pracodawcy i
pracownika)
Pochodne od wynagrodzeń – podatek

5.

Opłaty za media

6.

Zakup materiałów i wyposażenia

7.

Zakup pomocy dydaktycznych

8.

Opłaty za media

9.

Inne wydatki:*

10.
11.
RAZEM:

Kwota wydatku

6. Faktyczna liczba uczniów za dany okres rozliczeniowy w ujęciu miesięcznym:

Miesiąc

Liczba ogółem

1
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2

w tym:
Liczba dzieci objętych wczesnym
Liczba dzieci niepełnosprawnych
wspomaganiem rozwoju
3
4

*

W przypadku wystąpienia wydatków niewymienionych w tabeli (pkt. 1-8) należy dokładnie określić ich nazwy i
przeznaczenie.

Złotoryja, dnia ……………………………
....................................................
(podpis)

