
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XI/ 64  /2011            

        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.           

        z dnia 29 sierpnia 2011r.                       

 

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

..............................................................     (miejscowość i data)                
           (nazwa,  adres i numer telefonu organu   

              prowadzącego szkołę/przedszkole) 

 

            Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie 

niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ 

   niepublicznego przedszkola* 

 
Wnioskuję o udzielenie dotacji na rok .............................. 

 

 dla ................................................................................................................................................................................ 
                                                                          (nazwa i adres szkoły/przedszkola) 

 

....................................................................................................................................................................................... 
                                                                        (typ i rodzaj szkoły/przedszkola) 

 

1. Szkoła/przedszkole* jest wpisana/e  do ewidencji niepublicznych szkół podstawowych/ 

    niepublicznych przedszkoli *: 

    - zaświadczenie nr   ............................................................ z dnia .................................................................. 

 

2. Planowana liczba uczniów/dzieci* wynosi...................................................................................................... 

    Liczba uczniów w szkole, klas I-VI ................................................................................................................ 

    Liczba dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej .................................................................. 

    Liczba dzieci w przedszkolu (do 5 godzin dziennie)........................................................................................ 

                 w tym liczba dzieci z innej gminy (jakiej?) ........................................................................................ 

 
    Liczba dzieci w przedszkolu (9 i więcej godzin dziennie) ..............................................................................   

    w tym liczba dzieci z innej gminy (jakiej?) ..................................................................................................... 

 

3. Planowana liczba uczniów/dzieci* niepełnosprawnych wynosi..................................................................... 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba uczniów/dzieci* 

  

  

  

  

Razem:  

 
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły, na który należy przekazywać dotację: 

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

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

Uwaga:  

 Do wniosku należy załączyć imienny wykaz uczniów/dzieci*  wraz z adresem zamieszkania.  

 

*niepotrzebne skreślić   

                                                                                                           …………..........................................................     
(podpis i pieczątka  z określeniem funkcji lub stanowiska 

osoby reprezentującej organ  prowadzący  

szkołę/przedszkole) 
                                                                                               



                                                                                                                  Załącznik Nr 2  

                                                                                                                  do Uchwały Nr  XI./ 64   /2011            

         Rady Miejskiej w Książu Wlkp.           

         z dnia  29 sierpnia 2011r.                       

 

.................................................................. 
                                                                                                                                   (miejscowość i data)            

  ................................................................ 
(nazwa,  adres i numer telefonu organu   

prowadzącego szkołę/przedszkole) 

 

 

Informacja miesięczna o liczbie uczniów/dzieci*  

 

1. Nazwa  i adres szkoły/przedszkola*: 

 

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

 

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

 

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

 

2. Liczba uczniów/dzieci* w 1-szym dniu miesiąca .......................................................................................... 
                                                                                             (miesiąc i rok, na który ma być przekazana dotacja) 

 

 

 

 

Nazwa 

szkoły/przedszkola* 

Liczba uczniów/dzieci* 

ogółem  

w tym liczba uczniów/dzieci* 

niepełnosprawnych  
rodzaj 

niepełnosprawności 
liczba uczniów/dzieci* 

    

  

  

  

  

  

 

  
*niepotrzebne skreślić                                                                                       

 
  

 

  

 

                                                                                                   .............................................................     
                                                                                                                             (podpis i pieczątka  z określeniem funkcji lub                             

                                                                                                                                                      stanowiska osoby reprezentującej organ  prowadzący                

                                                                                                                                                                          szkołę/przedszkole) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 Załącznik Nr 3  

                                                                                                                 do Uchwały Nr XI/ 64  /2011            

        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.           

         z dnia 29 sierpnia 2011r.                       

 

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

..............................................................     (miejscowość i data)                
       (nazwa,  adres i numer telefonu organu   

            prowadzącego szkołę/przedszkole) 

 

 

 

                        Informacja miesięczna o liczbie uczniów/dzieci*  

                                              

z Gminy ……………………..…………..………. 
                                                                                                                             (nazwa gminy) 

 

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola*: 

 

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

 

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

  

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

 

     

2.Liczba uczniów/dzieci* w 1-szym dniu miesiąca ………………………………….. 20……..r. 

 

 

Nazwa 

szkoły/przedszkola* 

Liczba uczniów/dzieci* 

ogółem 

w tym liczba uczniów/dzieci* 

niepełnosprawnych 
rodzaj 

niepełnosprawności 
liczba uczniów/dzieci* 

    

 

 

      3. Uczniowie/dzieci* z Gminy …………………………….. to: 

 

1. ………………………………………………………………………………….……… 
(imię nazwisko, adres zamieszkania , data urodzenia) 

  

2. ……………………………………………………………………………..…………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………. 

 

 
*niepotrzebne skreślić                                                                                       

......................................................  
(podpis i pieczątka  z określeniem funkcji 

 lub  stanowiska osoby reprezentującej organ     
                                                                                                                                                                             prowadzący   szkołę/przedszkole) 

      

   

 

 



                                                                                                         Załącznik Nr 4  

                                                                                                                    do Uchwały Nr  XI/ 64  /2011            

           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.           

           z dnia 29 sierpnia 2011r.                       

                            

   ………..................................................... 
  ......................................................................................                       (miejscowość i data)             
            (nazwa,  adres i numer telefonu organu   

              prowadzącego szkołę/przedszkole) 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji  

 

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola*: 

 

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

 

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

 

2.Rozliczenie dotacji za miesiąc  ....................................................................................................................... 

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji 

Lp. RODZAJ WYDATKU* KWOTA 

A Wynagrodzenia razem, w tym:   

1 wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę   

2 wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)  - umowa zlecenie    

3 wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)  - umowa o dzieło   

4 wynagrodzenia administracji i obsługi (brutto)   

5 
składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za            

 pracownika) 
  

6 składki na Fundusz Pracy   

7     

8     

B Wydatki rzeczowe razem, w tym:   

1 Czynsz   

2 opłata za wynajem pomieszczeń   

3 opłata za energię elektryczną   

4 opłata za gaz   

5 zakup opału do ogrzewania budynku   

6 opłata za wodę   

7 opłata za wywóz śmieci   

8 zakup wyposażenia szkoły / placówki   

9 zakup środków czystości   

10 zakup art. administracyjno-biurowych   



11 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych    

12 zakup sprzętu  (rodzaj sprzętu) …………………………………………….   

13 zakup materiałów i akcesoriów komputerowych   

14 naprawa i konserwacja urządzeń  / sprzętu   

15 remonty i drobne naprawy   

16 zakup materiałów do napraw   

17 monitoring i alarmy   

18 usługi transportowe (wynajem na cele szkolne)   

19 abonament RTV   

20 opłaty pocztowe   

21 opłaty telekomunikacyjne    

22 opłaty za Internet   

23 ubezpieczenia budynku, sprzętu   

24 szkolenia pracowników   

25 koszty i prowizje bankowe   

26     

27     

Suma     

*dotyczy wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Każdy dokument potwierdzający wydatkowanie środków dotacyjnych winien być opisany „Wydatkowano ze środków budżetu 

Gminy Książ Wlkp. w kwocie ……. zł”. 

 

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego   

Miesiąc Kwota otrzymanej dotacji Rozliczana kwota dotacji 

Styczeń       

Luty       

Marzec       

Kwiecień       

Maj       

Czerwiec       

Lipiec       

Sierpień       

Wrzesień       

Październik       

Listopad       

Grudzień       

Razem       

                                                                                                                      

 

.............................................................  
          (podpis i pieczątka  z określeniem funkcji  

lub  stanowiska osoby reprezentującej organ  prowadzący 
                                                                                                                                                                          szkołę/przedszkole) 

           


