
     Uchwała Nr ………     Projekt  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia …………………. 
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż Gmina 
Białobrzegi i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości  ich pobrania                
i wykorzystywania 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2)                    
– Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 
 
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Białobrzegi                             
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi przez inne niż Gmina 
Białobrzegi osoby prawne i osoby fizyczne, uwzględniając zakres danych, które powinny być 
zawarte we wniosku                        o udzielenie dotacji, informacji miesięcznej stanowiącej 
podstawę do obliczenia należnej dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin i 
sposób rozliczania dotacji oraz zakres              i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 
§ 2.1. Niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, niespełniającym 
warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, zwanej dalej „ustawą”, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 
75% podstawowej kwoty dotacji określonej w art. 78b ust 1 ustawy, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
2. Niepublicznym przedszkolom, które otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust.1b ustawy, 
przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji 
określonej w art. 78b ust 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
3. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego 
niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c, przysługuje na każdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% 
podstawowej kwoty dotacji określonej w art. 78b ust 1 ustawy, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 1948, z 2017 
r. poz. 730.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1010, poz. 1954,                 
poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60. 



ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
gminy. 
4. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, które otrzymują dotację                      
na podstawie art. 90 ust.1c ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 
równej 50% podstawowej kwoty dotacji określonej w art. 78b ust 1 ustawy, z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej                   dla gminy. 
5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany                    
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia                        
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy. 
6. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja, 
które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych 
zajęć dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć 
rewalidacyjno - wychowawczych w tych jednostkach w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gminy. 
7. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które zgodnie              
z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują 
dodatkowo dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju                 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
§ 3.1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę 
corocznie składa do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wniosek o udzielenie dotacji, 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który 
zawiera: 
1) dane o organie prowadzącym; 
2) dane o przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole; 
3) numer i nazwę rachunku bankowego; 
4) dane o planowanej liczbie uczniów w okresie od stycznia do grudnia, w tym: 
- uczniowie niepełnosprawni z rodzajem niepełnosprawności określonej w orzeczeniu, 
- uczniowie z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju prowadzonym w dotowanej 
jednostce, 
- uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w dotowanej jednostce; 
5) planowaną liczbę uczniów w szkołach podstawowych według klas; 
6) podpis osoby prowadzącej dotowaną jednostkę. 
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, uprawniony organ 
prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa                           
w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach informację miesięczną o faktycznej liczbie 
uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej 
formy wychowania przedszkolnego i szkoły, według stanu na pierwszy roboczy dzień 



miesiąca,                   za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, 
zawierającą: 
1) dane o organie prowadzącym; 
2) dane o przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole; 
3) numer i nazwę rachunku bankowego; 
4) dane o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy miesiąca, w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych z rodzajem niepełnosprawności określonej w orzeczeniu, 
- liczba uczniów z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju prowadzonym w dotowanej 
jednostce, 
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w dotowanej jednostce; 
- liczba uczniów w szkołach podstawowych według klas; 
5) faktyczna liczba uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego spoza 
terenu Gminy Białobrzegi bez uczniów 6-letnich i powyżej oraz uczniów niepełnosprawnych 
ze wskazaniem nazwy i adresu gminy, której mieszkańcem jest uczeń; 
6) oświadczenie o tym, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 
7) podpis osoby prowadzącej dotowaną jednostkę. 
4. Informacja o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 3 stanowi podstawę                          
do obliczenia wysokości transzy dotacji należnej za dany miesiąc. 
5. Wzór informacji, o której mowa w ust 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
6. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach mogą dokonać 
sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w 
informacjach, o których mowa w ust. 3, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ 
prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji, w tym 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 
7. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1. 
8. W przypadku zmiany rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja, organ 
prowadzący zobowiązany jest do jego aktualizacji w comiesięcznej informacji o liczbie 
uczniów. 
§ 4.1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, 
sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji zawierające: 
1) dane o organie prowadzącym; 
2) dane o przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole; 
3) informacja o okresie rozliczeniowym; 
4) informację o kwocie otrzymanej dotacji; 
5) informację o kwocie wykorzystanej dotacji; 
6) zestawienie wydatków, zawierające rodzaj i kwotę poszczególnych wydatków, w tym: 
- wynagrodzenia nauczycieli; 
- wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi 
organizacyjno-finansowej; 
- pochodne od wynagrodzeń; 
- zakup materiałów i wyposażenia; 
- opłaty za media; 
- zakup pomocy dydaktycznych; 



- zakup usług; 
- wynajem pomieszczeń; 
- pozostałe wydatki bieżące; 
- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 
80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty; 
- wynagrodzenie dyrektora; 
7) podpis osoby sporządzającej rozliczenie; 
8) podpis osoby prowadzącej dotowaną jednostkę. 
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący uprawniony do dotacji, 
przekazuje w formie podpisanego dokumentu do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w 
terminie            do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. 
3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Przed zatwierdzeniem rocznego rozliczenia przekazanej dotacji organ udzielający dotacji             
ma prawo żądać przedłożenia do wglądu, w siedzibie organu, oryginału dokumentacji 
finansowo-księgowej wskazanej w rozliczeniu lub przesłania kopii tej dokumentacji 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
5. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący oczywistej omyłki w rozliczeniu                     
lub błędu rachunkowego może być złożona korekta rozliczenia w terminie do 31 stycznia                   
po roku, w którym została udzielona dotacja. 
6. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, przedszkola, innej 
formy wychowania przedszkolnego lub szkoły rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, 
podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później 
jednak niż w dniu likwidacji. 
7. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, a także organy je 
prowadzące 
zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający 
jednoznaczne określenie kwoty i sposobu wykorzystania dotacji, zgodnie z odpowiednio                      
art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy. 
8. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania dotacji niezgodnie                    
z przeznaczeniem, dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ 
prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w ustawie                          
o finansach publicznych. 
§ 5.1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, zwani dalej 
„kontrolującymi", mogą dokonywać kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania 
przedszkolnego i szkołach, zwanych dalej „kontrolowanymi", obejmującej: 
1) weryfikację zgodności danych wykazywanych w informacjach miesięcznych o liczbie 
uczniów z dokumentacją organizacyjną i przebiegu nauczania; 
2) weryfikację prawidłowości wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi                           
w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej, w tym 
dowodów księgowych; 
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym 
przedmiotem kontroli. 
3. Przed rozpoczęciem kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowanego o terminie, miejscu 
i zakresie kontroli – co najmniej na 7 dni przed kontrolą. 



4. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli 
oraz udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a 
także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolującego. 
5. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie                 
do kontroli zawierające: 
1) numer upoważnienia; 
2) imię i nazwisko kontrolującego; 
3) nazwę i adres kontrolowanego, 
4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych; 
5) zakres i termin kontroli; 
6) czas trwania kontroli; 
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji. 
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt 
kontroli. 
§ 6.1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, 
którego jeden egzemplarz przekazuje się osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną. 
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię                 
i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 
3) imiona i nazwiska kontrolujących; 
4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą; 
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych 
nieprawidłowości, 
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 
6) spis załączników do protokołu; 
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania 
wyjaśnień do protokołu; 
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 
kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu; 
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 
kontrolowanego – na każdej stronie protokołu. 
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 14 dni od daty otrzymania. 
§ 7.1. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli kontrolujący przedstawia w projekcie protokołu 
kontroli, którego zawartość określa § 6 ust. 2.  
2. Projekt protokołu kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                          
z których jeden w terminie 90 dni od zakończenia kontroli, kontrolujący przekazuje 
kontrolowanemu. 
3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń               
do projektu protokołu kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania projektu protokołu kontroli. 
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany                    
w terminie 30 dni dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności 



kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić 
odpowiednią część protokołu kontroli. 
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje                       
na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 
6. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń sporządza się protokół, o którym mowa w § 6 ust. 
2,   obejmujący treść projektu protokołu kontroli. Protokół kontroli przekazuje się do podpisu 
kontrolowanemu. 
7. W przypadku uwzględnienia w całości lub w części zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, 
protokół kontroli sporządza się w oparciu o jego projekt oraz uwzględnione zastrzeżenia.   
 
8. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 
właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. 
9. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni 
wzmiankę 
w protokole. 
10. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do 
realizacji ustaleń kontroli. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLII/320/2014 z dnia                            
27 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 
samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 
wykorzystania udzielonej dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 
19 sierpnia 2014 roku, poz. 7869). 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr ………. 
Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi  
z dnia ……………........ r. 

 
…………………………….. 

(pieczęć jednostki 
dotowanej) 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

 
Wniosek o udzielenie dotacji na ……… rok 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………., 
2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*: 

a) nazwa ............……………………………………………………………………………, 
b) typ i rodzaj jednostki oświatowej: 

……………………..…………………......................., 
c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE* 
d) charakter: publiczny/niepubliczny* 
e) adres i numery telefonów 

........…………………………………………………………... 
3. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego* ……………………………........................................................................ 



4. Planowana liczba uczniów w ………….. roku 
a) w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego/szkole*: 

w okresach: styczeń – sierpień     wrzesień – grudzień 
…………………….    ……………………… 

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych, uczniów dla których prowadzone 
będzie wczesne wspomaganie rozwoju w dotowanym przedszkolu/ innej formie wychowania 
przedszkolnego/ szkole* oraz liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych                     
w dotowanej jednostce: 
 

 
Miesiąc 

Uczniowie niepełnosprawni Liczba uczniów 
dla których 
prowadzone 

będzie wczesne 
wspomaganie 

rozwoju 

Liczba 
uczestników zajęć 

rewalidacyjno - 
wychowawczych 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

określonej                    
w orzeczeniu 

Liczba 
uczniów 

styczeń - sierpień     
wrzesień - 
grudzień 

    

Razem:     
 
 
 

b) w szkołach podstawowych: 
 planowana liczba uczniów według klas: 

 
Klasa  Liczba uczniów 

styczeń - sierpień wrzesień - grudzień 
   

Razem:   
 
                  

 
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów 

lub wychowanków. 
 

………………………………..  ………………………….. 
(miejscowość, data)  (pieczątka imienna i 

czytelny podpis osoby 
prowadzącej dotowaną 

jednostkę) 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr ……….. 
Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
z dnia ……………........... 

 
 

…………………………….. 
(pieczęć jednostki 

dotowanej) 
 
Termin złożenia do 10. dnia 
każdego miesiąca 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

 
Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów 

według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku 
 

1. Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej 
……………………………………………… 

2. Nazwa i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły*  
………………………………….............................................................................................. 

3. Faktyczna liczba uczniów: 
a) w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego* (w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach mogą być wykazani uczniowie, którzy ukończyli 2,5 roku na dzień, w którym 
składana jest Informacja miesięczna): …………………….     

- w tym faktyczna liczba uczniów niepełnosprawnych, uczniów dla których prowadzone jest 
wczesne wspomaganie rozwoju w dotowanym przedszkolu/ innej formie wychowania 
przedszkolnego* oraz liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w 
dotowanej jednostce: 
 

 
Miesiąc 

Uczniowie niepełnosprawni Liczba uczniów             
dla których 

prowadzone będzie 
wczesne 

wspomaganie 
rozwoju 

Liczba 
uczestników zajęć 

rewalidacyjno - 
wychowawczych 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

określonej                    
w orzeczeniu 

Liczba 
uczniów 

     
Razem:     

 
- w tym liczba uczniów przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego* (w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być wykazani uczniowie, którzy ukończyli 2,5 



roku                     na dzień, w którym składana jest Informacja miesięczna) spoza terenu 
Gminy Białobrzegi                bez uczniów 6-letnich i powyżej oraz uczniów 
niepełnosprawnych: 

Lp. Liczba uczniów, niebędących 
mieszkańcami gminy dotującej                Nazwa i adres gminy 

   
   

 
  

b) w szkole:  ……………………. 
- w tym faktyczna liczba uczniów niepełnosprawnych, uczniów dla których prowadzone jest 
wczesne wspomaganie rozwoju w dotowanej szkole oraz liczba uczestników zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych w dotowanej szkole:   
   

 
Klasa 

Uczniowie niepełnosprawni Liczba uczniów             
dla których 

prowadzone będzie 
wczesne wspomaganie 

rozwoju 

Liczba uczestników 
zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych 
Rodzaj 

niepełnosprawności 
określonej                    

w orzeczeniu 

Liczba 
uczniów 

     
     

Razem:     
   
 
Nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelana dotacja 
………………………………………………………………………………………………… 
(UWAGA: jeśli dotychczasowy numer konta uległ zmianie) 
 

Oświadczam, że podane w Informacji miesięcznej dane są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

 
 

 

 

 
 
 
   ……………………………….. 

   
 
 

………………………….. 
(miejscowość, data)   (pieczątka imienna               

i czytelny podpis osoby 
prowadzącej dotowaną 

jednostkę) 



 

 niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 
do uchwały nr ……….... 
Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
z dnia …………….......... r. 

…………………………….. 
(pieczątka jednostki 

dotowanej) 
 
Przekazać w terminie: 
do 20 stycznia po zakończeniu roku w którym udzielono dotacji/ 30 dni od otrzymania 
ostatniej części dotacji, jednak nie później niż w dniu likwidacji jednostki* 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

 
 

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Białobrzegi 
 

1. Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej …………………………………………… 
2. Nazwa i adres dotowanej szkoły/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego* 

.................................................................................………………………………………… 
3. Rozliczenie za okres:  

za …………….. rok* 
od dnia ……………… do dnia …………………..* 

4. Kwota dotacji otrzymana: ………….. zł; wykorzystana: ………….. zł. 
5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco                            

od początku roku do końca okresu rozliczeniowego): 
Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 

1. Wynagrodzenia nauczycieli  
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników 

wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi 
organizacyjno-finansowej 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń  
4. Zakup materiałów i wyposażenia  
5. Opłaty za media  
6. Zakup pomocy dydaktycznych  
7. Zakup usług  
8. Wynajem pomieszczeń  
9. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:  



10. Zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, o których mowa 
w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o 
systemie oświaty 

 

11.  Wynagrodzenie dyrektora jednostki 
oświatowej 

 

12 Inne rodzaje (podać jakie)  
   

RAZEM:  
 
 

……………………………….. 

 
 

 
 

………………………….. 
Imię i nazwisko osoby 

sporządzającej rozliczenie 
 

 (pieczątka imienna               
i czytelny podpis osoby 
prowadzącej dotowaną 

jednostkę) 
 
 
 
 

   

   
   

Uwagi: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* niepotrzebne skreślić 


