UCHWAŁA NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano
oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół
i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2203), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza,
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza,
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dokonuje się
następujących zmian:
1) § 1 ust. 1 pkt 6, otrzymuje brzmienie: „niepublicznych placówek, o których mowa
w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 r.,
poz. 996 ze zm.).”.
2) § 2 pkt 2, otrzymuje brzmienie: „ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 ze zm.);”.
3) § 6 ust. 5, otrzymuje brzmienie: „Wzory rozliczenia wykorzystania dotacji określają
załączniki Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.”.
4) § 9 otrzymuje brzmienie: „Do rozliczenia dotacji za rok 2018 stosuje się załącznik Nr 6
w brzmieniu dotychczasowym.”.
5) Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………

Termin składania

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce składania wniosku

Urząd Miasta Nowego Sącza
UWAGA: Na każdy podmiot składa się odrębny wniosek

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadzącego / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Część II
DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa,
gimnazjum, klasy dotychczasowego gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia, technikum,
szkoła policealna, internat, bursa, inne wymienić jakie)

Dane kontaktowe
Numer telefonu
Adres e-mail

Zawody w których szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Miesiąc w którym jednostka rozpocznie działalność wraz z przewidywaną liczbą uczniów na ten miesiąc

Część III
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
1. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ - SIERPIEŃ
A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
Ogółem uczniów, w tym:
niebędących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza oraz nie są
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zajęć rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostką
realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkołą
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymienić rodzaj,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego Sącza

B. szkoły dla młodzieży z wyjątkiem gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych
klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych
liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa I stopnia
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
oświatowe
w oddziałach klas dwujęzycznych
w oddziałach integracyjnych
w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe

spoza Miasta Nowego Sącza

liczba uczniów, którzy uzyskają świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

klasa

liczba uczniów

klasa

liczba uczniów

C. gimnazja i klasy dotychczasowego gimnazjum

Ogółem uczniów, w tym:
klas III
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
oświatowe
w oddziałach klas dwujęzycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

D. szkoły policealne i licea dla dorosłych

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
w systemie zaocznym w zawodach medycznych
liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesięcy od dnia
ukończenia przez ucznia szkoły uzyskają świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
inne

E. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe

Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

F. poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

2. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ
A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
Ogółem uczniów, w tym:
niebędących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza oraz nie są
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zajęć rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostką
realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkołą
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymienić rodzaj,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego Sącza

B. szkoły dla młodzieży z wyjątkiem gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych
klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych

liceum ogólnokształcące

technikum
branżowa I stopnia
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
oświatowe

spoza Miasta Nowego Sącza

w oddziałach klas dwujęzycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe
liczba uczniów, którzy uzyskają świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

C. gimnazja i klasy dotychczasowego gimnazjum

Ogółem uczniów, w tym:
klas III
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o którym
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe
w oddziałach klas dwujęzycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe
inne

klasa

liczba uczniów

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

klasa

D. szkoły policealne i licea dla dorosłych

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
w systemie zaocznym w zawodach medycznych
liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesięcy od dnia
ukończenia przez ucznia szkoły uzyskają świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
inne

E. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe
Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

F. poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

liczba uczniów

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Pouczenie
Informacja powinna być wypełniona czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informację należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Informacja / korekta informacji o faktycznej liczbie uczniów na miesiąc ………
(niewłaściwe skreślić)

Termin składania

do 8 - go dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji

Urząd Miasta Nowego Sącza
UWAGA: Na każdy podmiot składa się odrębny wniosek

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadzącego / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Część II
DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa,
gimnazjum, klasy dotychczasowego gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia, technikum,
szkoła policealna, internat, bursa, inne wymienić jakie)

Część III
A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
miesiąca:

roku:

wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
niebędących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza oraz nie są
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zajęć rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostką
realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkołą
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymienić rodzaj,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego Sącza

B. szkoły dla młodzieży z wyjątkiem gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum

Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
miesiąca:

roku:

wynosi:

spoza Miasta Nowego Sącza

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych
klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych
liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa I stopnia
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
oświatowe
w oddziałach klas dwujęzycznych
w oddziałach integracyjnych
w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe
liczba uczniów, którzy uzyskają świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawności
rodzaj niepełnosprawności

klasa

liczba uczniów

C. gimnazja i klasy dotychczasowego gimnazjum

Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
roku:
wynosi:
miesiąca:

Ogółem uczniów, w tym:
klas III
realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkołą na podstawie zezwolenia o którym
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe
w oddziałach klas dwujęzycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowych
uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo oświatowe
inne

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymienić rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe

rodzaj niepełnosprawności

klasa

liczba uczniów

D. szkoły policealne i licea dla dorosłych

Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
miesiąca:
roku:
wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
w systemie zaocznym w zawodach medycznych
liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia
przez ucznia szkoły uzyskają świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe

E. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe
Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
miesiąca:

roku:

wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

F. poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów w miesiącu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzień
miesiąca:
Ogółem uczniów, w tym:
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

roku:

wynosi:

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego informację

Pouczenie
Informacja powinna być wypełniona czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informację należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Informacja o ilości uczniów faktycznie uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w miesiącu ………
Termin składania

do 8 - go dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji

Urząd Miasta Nowego Sącza
UWAGA: Na każdy podmiot składa się odrębny wniosek

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:
Nazwa organu prowadzącego / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Część II
DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ
NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

TYP szkoły / placówki

Nr lokalu

Nr lokalu

Część III

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych, którzy potwierdzili swoją
obecność własnoręcznym podpisem złożonym na listach obecności
Oświadczam, że rzeczywista liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych, którzy potwierdzili swoją
obecność własnoręcznym podpisem złożonym na listach obecności, w miesiącu, za który składana jest niniejsza informacja wyniosła

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
w systemie zaocznym w zawodach medycznych
liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia przez
ucznia szkoły uzyskają świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego informację

Pouczenie
Informacja powinna być wypełniona czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informację należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Informacja za miesiąc ..................................... o uczniach z innych gmin uczęszczających do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania, objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat
Termin składania

do 8 - go dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji

Urząd Miasta Nowego Sącza

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:
NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część II
Wykaz uczniów niebędących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza
1
lp.

2
lp.

Gmina ………….
nazwisko i imię ucznia

adres zamieszkania

rok
urodzenia

rodzaj niepełnosprawności na
podstawie orzeczenia

adres zamieszkania

rok
urodzenia

rodzaj niepełnosprawności na
podstawie orzeczenia

Gmina ………….
nazwisko i imię ucznia

3
lp.

Gmina ………….
nazwisko i imię ucznia

adres zamieszkania

rok
urodzenia

rodzaj niepełnosprawności na
podstawie orzeczenia

Część III
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego informację

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ……...

Termin składania

do dnia 15 - go stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji

Miejsce składania rozliczenia

Urząd Miasta Nowego Sącza

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadzącego / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego /adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część II
DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz

ADRES
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum,
klasy dotychczasowego gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia, technikum, szkoła policealna,
internat, bursa, inne wymienić jakie)

Dane kontaktowe
Numer telefonu
Adres e-mail

Część III
Rozliczenie dotacji
1

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym
Rzeczywista liczba uczniów bez: uczniów z orzeczeniemi o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach

miesiąc

liczba uczniów w
tym:

z opinią o potrzebie
wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka

klas I-III szkół
podstawowych

inne …

inne …

inne …

inne …

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

2

Kwota dotacji otrzymana w danym okresie sprawozdawczym
(narastająco od stycznia do grudnia)
kwota

Razem

3
Lp.

Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym :
Rodzaj wydatków finansowych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z
działalnością dotowanej szkoły lub placówki)

1

Wynagrodzenia pracowników lub osoby prowadzącej jednostkę

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy)

3

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ustawy
Prawo oświatowe

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujący:

4

Książki i inne zbiory biblioteczne

5

Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w
dotowanej jednostce

6

Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży

7

Meble

8

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł

OGÓŁEM

Wysokość poniesionych wydatków

Lp.

Numer rachunku,
faktury lub innego
dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data wystawienia
rachunku, faktury lub
innego dowodu
księgowego

Przedmiot dokonanego zakupu lub
płatności

Data dokonanej
płatności

Wskazane kwoty płatności angażującej
środki dotacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...

Razem wysokość poniesionych wydatków z środków dotacji:

4

Kwota niewykorzystanej dotacji lub nadpłaconej

……………………………………………………………

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..

Kwota niewykorzystanej dotacji lub nadpłaconej podlega zwrotowi do 31 stycznia roku następnego po otrzymaniu dotacji.

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego rozliczenie

Pouczenie
Formularz powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR LX/653/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 października 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ……… przekazanej na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów
integracyjnych w szkołach
Termin składania

do dnia 15 - go stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji

Miejsce składania rozliczenia

Urząd Miasta Nowego Sącza

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadzącego / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego /adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część II
DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz

ADRES
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, klasy
dotychczasowego gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia, technikum, szkoła policealna, internat, bursa, inne
wymienić jakie)

Dane kontaktowe
Numer telefonu
Adres e-mail

Część III
Rozliczenie dotacji
1

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym
Rzeczywista liczba uczniów z orzeczeniemi o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach
liczba uczniów w tym:

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

z orzeczeniem o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych

oddziałów integracyjnych szkół

miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

2

Kwota dotacji otrzymana w danym okresie sprawozdawczym
(narastająco od stycznia do grudnia)
kwota

Razem

3

Lp.

Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjnowychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe

Numer rachunku,
faktury lub innego
dowodu księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data wystawienia
rachunku, faktury lub
innego dowodu
księgowego

Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności

Data dokonanej
płatności

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...

Razem wysokość poniesionych wydatków z środków dotacji:

Wskazane kwoty płatności angażującej
środki dotacji

4

Kwota niewykorzystanej dotacji lub nadpłaconej ……………………………………………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..

Kwota niewykorzystanej dotacji lub nadpłaconej podlega zwrotowi do 31 stycznia roku następnego po otrzymaniu dotacji.

Część IV
OŚWIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZĄCY

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis (pieczątka) składającego rozliczenie

Pouczenie
Formularz powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

