
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/160/2017 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 23 lutego 2017 r.  

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………… 
DLA PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  
 

 

 publicznej  

 

 niepublicznej  

 

prowadzonej przez: 

 

Planowana liczba uczniów: 
Okres Planowana miesięczna 

liczba uczniów ogółem 

W tym: 

Liczba uczniów 

niepełnosprawnych  

z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Liczba uczniów objęta 

wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

styczeń – sierpień 
   

wrzesień – grudzień 
   

 
 

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego/placówki: 
Pełna nazwa banku oraz numer rachunku bankowego: 

 

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

                          

 

 

 
 

 

_____________________________________________ 

Wniosek należy złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1 

nr wpisu do rejestru szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 

nr wpisu do ewidencji szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 

Nazwa i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki oświatowej: 

Nazwa i adres osoby prowadzącej: 

Data, podpis i pieczęć dyrektora jednostki / osoby prowadzącej: Miejscowość: 



 

 

       Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/160/2017 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 23 lutego 2017 r.  

 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW  
PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

W MIESIĄCU ………………… ROKU …………. 

 

 

 

 publicznej  

 

 

 niepublicznej  

 

 

prowadzonej przez: 

 

Dane o aktualnej liczbie uczniów: 

Liczba uczniów ogółem 

(według stanu na pierwszy 

dzień roboczy miesiąca) 

W tym: 

niepełnosprawnych  

z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o 

których mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty 

objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

prowadzonym na 

podstawie art. 71b ust. 2a 

ustawy o systemie oświaty 

spoza gminy Golina* 

   

 

*do informacji należy załączyć wykaz dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, gmina)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

nr wpisu do rejestru szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 

 

 

nr wpisu do ewidencji szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż 

jst 

 

 

Nazwa i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki oświatowej: 

Nazwa i adres osoby prowadzącej: 

Miejscowość, data:  
 

Data, podpis i pieczęć dyrektora jednostki / osoby 

prowadzącej: 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/160/2017 

Rady Miejskiej w Golinie  

z 23 lutego 2017 r.  
 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ  

W ROKU ………. 
 

Nazwa i adres przedszkola, placówki oświatowej, 

nr wpisu do ewidencji lub rejestru: 

 

 

 

 

Nazwa i adres osoby prowadzącej: 

 

 

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym: 

Miesiąc Liczba uczniów Kwota dotacji Miesiąc Liczba uczniów Kwota dotacji 

Styczeń   Lipiec   

Luty   Sierpień   

Marzec   Wrzesień   

Kwiecień   Październik   

Maj   Listopad   

Czerwiec   Grudzień   

 

Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym  

Kwota dotacji wykorzystanej   

Kwota niewykorzystanej dotacji  

Kwota zwróconej dotacji  

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji  

Lp. Rodzaj wydatku Przykładowe wydatki Kwota 

1.  Wynagrodzenia z pochodnymi wynagrodzenia, umowy zlecenia umowy o dzieło  

2.  Wydatki eksploatacyjne prąd, woda, środki czystości, opał  

3.  Zakup usług 

usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, 

abonament RTV, wywóz nieczystości, przeglądy 

techniczne (np. gaśnice, kominiarski) 

 

4.  

Zakup wyposażenia, pomocy 

dydaktycznych i artykułów 

biurowych 

meble, komputery, narzędzia i maszyny 

gospodarcze, wyposażenie dydaktyczne do sal, 

stoliki, krzesła, art. sportowe, papier ksero, art. 

biurowe i piśmiennicze, tusze, tonery, dyplomy 

księgi 

 

5.  Pozostałe wydatki odzież robocza, zakup usług remontowych  

6.  OGÓŁEM  
 

Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie, stanowi integralną część 

rozliczenia wykorzystania dotacji 

Miejscowość, data:  Podpis i pieczęć dyrektora jednostki / osoby prowadzącej: 



 

 

 
Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie: 
Lp. Rodzaj 

dokumentu  

(np.: faktura, 

rachunek, lista płac, 

umowa) 

Data wystawienia 

dokumentu 

Nr dokumentu Wartość 

dokumentu brutto 

Krota rozliczona z 

dotacji dla danej 

placówki 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem  

 

 

………………………………….……………… 
Podpis i pieczątka składającego rozliczenie 


