
                                                                 
 
 

 
Załącznik nr 3  

                                                                                       do uchwały Nr 61/2019  Rady Miejskiej w Jastrowiu                                               
                                                                                                   z dnia  marca  2019r..                                

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania                
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych  
                                                                          

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU ………….. . 

 1. Nazwa i adres szkoły 

    ………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………. 

 2. Nazwa i adres osoby prowadzącej 

   ……………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………… 

 3. NIP szkoły .………………………………………………………………. 

 4. REGON szkoły ......................... ……………………………………………… 

 5. Typ i rodzaj szkoły 

  ……………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………… 

 6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

 7. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

  8.Forma kształcenia: stacjonarna/zaoczna* 

 

   

 9. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych* 

 

10. Rachunek bankowy szkoły (nazwa banku i nr rachunku) 

   ……………………………………………………………………………… 



   ………………………………………………………………………………  

 

11. Dane o faktycznej liczbie uczniów w miesiącach 

   I    II    III    IV   V    VI   VII VIII  IX   X  XI   XII 

            

12. Kwota otrzymanej  dotacji w roku …………………….…………………………..                                                                                                                             

w  tym, kwota  dotacji otrzymanej  na kształcenie specjalne  ……………………………………. 

13. Kwota wykorzystanej  dotacji…………………………………………………….                                             

w  tym, kwota  dotacji wykorzystanej na uczniów lub wychowanków objętych kształceniem specjalnym   

……………………………………. 

1)  wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach  o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach 
zajęć  oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (art.35 ust.3 pkt 2 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych)  ……………………………………….. 

2)  wydatki na realizację zadań innych niż wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach  o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych 
programach zajęć  oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (art.35 ust.3 pkt 2 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych): 

-  o których mowa  w art.35 ust.5 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – w przypadku przedszkoli 
……………………………………. 

-  o których mowa  w art.35 ust.5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – w przypadku  szkół  
……………………………………. .....................................                          

ZESTAWIENIE 

Wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły/przedszkola, finansowanych                        
z dotacji w okresie objętym rozliczeniem 

 

Lp. Rodzaj wydatku 

 

Numer i data 
wystawienia: 
faktury(rachunku),    
innego dowodu 
księgowego 

Wysokość poniesionych 
wydatków finansowych 
w ramach otrzymanej 
dotacji  na uczniów 
pełnosprawnych 

 

Wysokość 
poniesionych 
wydatków 
finansowych                     
w ramach 
otrzymanej dotacji  
na uczniów 
niepełnosprawnych 



     

 Ogółem kwota 
wykorzystanej dotacji 

   

 

14. Kwota niewykorzystanej dotacji/pobranej w nadmiernej wysokości  

 

- kwota  ………………………………………… 

- w tym  kwota dotacji niewykorzystanej na kształcenie specjalne  

- uzasadnienie .........................................  

 

15. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

  miejscowość, data                                                    czytelny podpis (pieczątka) osoby  upoważnionej do złożenia rozliczenia             

  • podkreślić właściwe 

 

 


