
ZARZĄDZENIE NR 95/ZEAO/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów składanych w celu uzyskania dotacji                       
z budŜetu gminy miasta ChełmŜy na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych. 

   Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,                 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,                   
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 
r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz                 
z 2012 r. poz. 941 i 979) oraz uchwały Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 czerwca 2013 r.              
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.               
z 2013 r. poz. 2169) zarządzam, co następuje: 

   § 1. Ustalam wzór wniosku o udzielenie dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

   § 2. Ustalam wzór informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

   § 3. Ustalam wzór rozliczenia dotacji otrzymanej z budŜetu gminy miasta ChełmŜy, 
stanowiący załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia. 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 

         Burmistrz Miasta 

              (-) mgr Jerzy Czerwiński 

         

 

 

 



                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenie Nr 95/ZEAO/13  

                                                                                                                                                          Burmistrza Miasta ChełmŜy  
                                                                                                                                                      z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

 

……………………………………                           ChełmŜa, dnia  ……………………… 
                  (pieczęć) 
 
 
 

 
Burmistrz 
Miasta Chełm Ŝy 

 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji z bud Ŝetu miasta Chełm Ŝy na rok …………………  

(informacja o planowanej liczbie uczniów)  

 

1. Dane organu prowadzącego: 
 

• pełna  nazwa osoby prowadzącej 

…………………………………………….……………………………………………

…….…………………………………………………………………………………… 

• siedziba, adres korespondencyjny i telefon (kontaktowy) organu 
prowadzącego 
…………………..……………………………………………………………………… 

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

• nazwa  szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego i adres: 

…………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………..…………………………………………………………… 

• numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych 

szkół/przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego               

prowadzonej przez miasto ChełmŜa 

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

 

2. NIP………………………………………… REGON…………………………………….. 

 



 
3. Dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.. Typ lub forma wychowania przedszkolnego 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa banku i numer konta, na który ma być przekazana dotacja 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
5. Planowana miesięczna liczba uczniów: 

  
 

 

1. wychowankowie przedszkoli lub innej 
formy wychowania przedszkolnego 
 
             w tym niepełnosprawni  
 
             w tym spoza miasta ChełmŜy  

2. objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju 

 

3. uczniowie 
w tym niepełnosprawni  

 

 

Osoba prowadząca zobowiązuje się do miesięcznego składania informacji                  
o aktualnej rzeczywistej liczbie uczniów. 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………                      
(pieczęć i podpis wnioskodawcy1) 

 

                                                           
1 W przypadku osoby prawnej podpisy osób upowaŜnionych na podstawie KRS do jej 
reprezentowania. 

 

 

 



                                                                                                                                        Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenie Nr 95/ZEAO/13  

                                                                                                                                                         Burmistrza Miasta ChełmŜy  
                                                                                                                                                    z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

 
……………………………………                
                   (pieczęć) 
 

 
Miesi ęczna informacja  

o rzeczywistej liczbie uczniów obj ętych dotacj ą za dany miesi ąc 
 

………………………………………………….. 
1. Dane o aktualnej liczbie uczniów 

 

 
L.p. 

 
Dane 

 

 
Miesiąc ………………………….. 

 
 

1. Liczba uczniów według stanu  
na ostatni dzień miesiąca, 
 
w tym liczba uczniów        
niepełnosprawnych z orzeczeniem do 
kształcenia specjalnego 
 
w tym liczba uczniów spoza miasta 
ChełmŜy 

 

2. Liczba uczniów objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju dziecka 

 

 
 
2. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli, oddziałów wychowania przedszkolnego oraz 
innych form wychowania przedszkolnego zamieszkujących  na terenie innych gmin wg niŜej 
zamieszczonego wzoru: 
 
Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok 

urodzenia 
Gmina 
 

     
     
     
 
Zgodnie z art. 9 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m. In. 
jest: wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie 
w terminie dotacji, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w naleŜnej wysokości. 
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn 
naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

. 
                                  
 
 
 
 

……………………………….……………………                      
        (pieczęć i podpis ) 

ChełmŜa, dnia …………………………… 



 

    Załącznik Nr 3  do  

    Zarządzenie Nr 95/ZEAO/13  

  Burmistrza Miasta Chełmży  

 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

 
…………………………………………..                                ChełmŜa, dnia………………………………. 

pieczęć organu prowadzącego 

Burmistrz Miasta ChełmŜy 

 

Rozliczenie przekazanej dotacji w okresie ………………………20……..roku 

I  VII  

II  VIII  

III  IX  

IV  X  

V  XI  

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym   
 
 
 
 
 
 
 

VI  XII  

 
Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym 

 

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji 
w okresie sprawozdawczym: 

Wysokość poniesionych wydatków w ramach 
otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym 

1) wynagrodzenia pracowników 
 

 

2) pochodne od wynagrodzeń 
 

 

3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii 
 

 

4) zakup wyposaŜenia, ksiąŜek i pomocy 
dydaktycznych 

 

5) remonty  
6) wydatki związane z wynajmem pomieszczeń  
7) pozostałe wydatki  
Ogółem  
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie 
sprawozdawczym 

 

Oświadczam, iŜ podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zgodnie z art. 9 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m. In. 
jest: wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie 
w terminie dotacji, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w naleŜnej wysokości. 
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn 
naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis oraz pieczątka imienna) 


