
 

 

Uchwała Nr LI/146/2018         

Rady Gminy Kosakowo       

z dnia 8 lutego 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania 

przedszkolnego dla których Gmina Kosakowo jest organem rejestrującym. 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203),  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje; 

 

§ 1. 

 Uchwała ustala: 

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji,  

2) tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,  

3) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 

jej wykorzystania, 

4) termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,  

wczesnym wspomaganiem rozwoju,  

5) termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji w publicznych i niepublicznych 

placówkach wychowania przedszkolnego, dla których gmina Kosakowo jest organem 

rejestrującym.  

 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzieloną z budżetu Gminy 

Kosakowo dla placówki wychowania przedszkolnego, dla której Gmina Kosakowo jest 

organem rejestrującym; 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kosakowo, który jest organem 

uprawnionym do udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonych z budżetu  Gminy 

Kosakowo. 

 

 

§ 3. 

1. Placówkom wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kosakowo jest organem  

rejestrującym, dotacji udziela Wójt. 

 

2. Placówkom wychowania przedszkolnego, dotacji udziela Wójt na wniosek złożony przez organ  

prowadzący w terminie do 30 września roku bazowego, zawierający informacje o planowanej 

liczbie dzieci i planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący sporządza odrębnie dla każdej placówki 

wychowania przedszkolnego. 

 

§ 4. 

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 zawiera odpowiednio informacje o: 

1) organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji; 



2) placówce wychowania przedszkolnego, której wniosek dotyczy, w tym dane adresowe jej 

siedziby, a także innych lokalizacji prowadzenia zadań oświatowych oraz sposobie jej 

reprezentacji; 

3) planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,  

4) rachunku bankowym należącym do placówki wychowania przedszkolnego, wskazanym do 

przekazywania dotacji udzielonej na jednostkę, której wniosek dotyczy. 

 

2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, zobowiązany jest pisemnie  

poinformować Wójta o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,2 

i 4, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 

 

3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 5. 
Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla danej placówki wychowania 

przedszkolnego, jest informacja o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

 

§ 6. 
1. Do dnia 7 każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, podaje 

informację o liczbie uczniów i wykaz uczniów w placówce wychowania przedszkolnego 

odpowiednio do realizowanych zadań oświatowych, oraz   liczbę uczniów  objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju. (zał. nr 2 do uchwały) 

 

2. Informację, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza odrębnie dla każdej placówki 

wychowania przedszkolnego. 

 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący podaje na podstawie dokumentacji 

     przebiegu nauczania, wychowania i opieki, w tym organizacji kształcenia specjalnego, 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

4. Do dnia 7 każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, podaje 

dodatkową informację o liczbie uczniów i ich wykaz w placówce wychowania przedszkolnego, 

którzy w danym miesiącu uczęszczają do dotowanej placówki wychowania przedszkolnego, ale 

nie są mieszkańcami Gminy Kosakowo, a jednocześnie nie są uczniami objętymi kształceniem 

specjalnym i nie są uczniami realizującymi obowiązek przedszkolny. (załącznik nr 3 do 

uchwały) 

 

5. Organ prowadzący sporządza miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na 

prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego i przedstawia je Wójtowi, w terminie do 

dnia 7 każdego miesiąca. 

 

6. Rozliczenie miesięczne wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 5, organ prowadzący 

sporządza odrębnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego, zgodnie załącznikiem nr 

4 do uchwały.  

 

7. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na 

prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego i przedstawia je Wójtowi, w terminie do 

dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.  

 

8. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na 

prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego dla każdej placówki oddzielnie, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do uchwały. 

 



 

§ 7 

 

1. Zakres danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji obejmuje informacje 

umożliwiające ustalenie czy  wydatki poniesione z dotacji są zgodne z katalogiem wydatków 

określonych w art. 35 ustawy – o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

2. Wójt ma prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień do złożonych przez organ 

prowadzący rozliczeń dotacji.  

 

3. Wójt zatwierdza prawidłowo złożone rozliczenie dotacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

rozliczenia  oraz żądanych wyjaśnień i  informacji.  

 

§ 8. 

1.  Organy prowadzące podmioty oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania 

roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia 

działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku 

roku budżetowego do dnia zakończenia działalności. 

 

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, na który została udzielona dotacja organ 

prowadzący jednostkę dotowaną przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi, w terminie 

30 od dnia jej przekazania powiadamia Wójta i przedstawia rozliczenie dotacji otrzymanej do 

dnia przekazania prowadzenia tej jednostki innemu podmiotowi. 

 

3.W przypadkach określonym w ust. 1 i 2 do rozliczenia pobranej dotacji stosuje się odpowiednio 

zapisy §  6 i § 7 . 

 

§ 9 

Wójt jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonych z budżetu Gminy Kosakowo. 

 

 

§ 10. 

1.  Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta zwane dalej „kontrolerami”. 

 

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot 

oświatowy telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia 

kontroli. 

 

3. Wójt ma prawo do zlecenia kontroli w trybie natychmiastowym z pominięciem terminu o 

którym mowa w ust. 2, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla zabezpieczenia dowodów 

stanowiących podstawę wykluczenia pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej 

wysokości.  

 

4. Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które 

zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę; 

2) nazwę kontrolowanej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki; 

3) program kontroli; 

4) przewidywany czas trwania kontroli. 

 

5. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerom warunków niezbędnych do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego przedstawienia żądanych 



dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień, oraz w miarę możliwości do udostępnienia 

oddzielnego pomieszczenia umożliwiającego sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych. 

 

6. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli, organ prowadzący dostarcza żądane przez kontrolerów dokumenty 

na adres wskazany przez Wójta. 

 

7. Kontroler może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z dokumentem 

przedstawionym do kontroli oraz udzielenia wyjaśnień na piśmie. 

 

8. Przebieg kontroli dokumentowany jest w protokole  kontroli, który ustala stan faktyczny na 

podstawie którego sporządzane jest wystąpienie pokontrolne. 

 

9. Po zakończeniu kontroli, protokół kontroli doręcza się osobie reprezentującej organ 

prowadzący, a jego kopię osobie kierującej kontrolowaną placówką wychowania 

przedszkolnego. 

 

10. Organ prowadzący w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, ma prawo zgłosić 

do Wójta pisemne zastrzeżenia, dotyczące zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym.  

 

11. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 10, Wójt powiadamia organ 

prowadzący, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 

 

§ 11 

1. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli w terminie do 30 dni od dnia doręczenia protokołu, a w 

przypadku zgłoszenia przez organ prowadzący zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego w 

protokole kontroli, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Wójta na zgłoszone 

zastrzeżenia, do organu prowadzącego kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. 

 

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonej z budżetu Gminy Kosakowo a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

zakresie prowadzonej dokumentacji pobrania i wykorzystania dotacji, także uwagi i wnioski w 

sprawie ich usunięcia. 

 

3. Wystąpienie pokontrolne może określać stwierdzone nieprawidłowości w pobraniu   

i wykorzystaniu dotacji oraz zawierać wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej 

wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania, organ prowadzący 

placówkę wychowania przedszkolnego  ma prawo zgłosić do Wójta umotywowane zastrzeżenia 

w sprawie zawartych w nim uwag, wniosków i stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

5. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 4, Wójt powiadamia organ 

prowadzący, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 

 

§  12. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Gminy została zobowiązana do zmiany obecnie 

funkcjonującej Uchwały nr XXXIII/94/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Treści zawarte dotąd w art. 90 ustawy o systemie oświaty zostały przeniesione do  

art. 38  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która w życie weszła z dniem 01 stycznia br. 

Zmieniając podstawę prawną obecnie funkcjonującej uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, należało nanieść zmiany również w jej treści. 

Czego nie ma już w uchwałach: 

 Ustalania wysokości należnych dotacji dla przedszkoli niepublicznych 

 Warunków otrzymania dotacji.  

 Terminów wypłacania dotacji. 

 Zakresu kontroli. 

Uchwała zawiera 

 Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

 Zakres danych, które powinny być we wniosku o udzielenie dotacji. 

 Termin przekazania informacji o liczbie uczniów 

 Termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

 

Wobec powyższego przedłożenie niniejszego projektu uchwały stało się konieczne i uzasadnione. 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/146/2018 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

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

     Nazwa (pieczątka) organu prowadzą  
         

        Wójt Gminy Kosakowo 

        81-198 Kosakowo  

                                                                                                                 ul. Żeromskiego 69 
         

 
 

Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej 

z budżetu Gminy Kosakowo 

na rok ……... 

 

 

Podstawa prawna złożenia wniosku - art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych  

Termin złożenia wniosku – 30 września roku bazowego. 

 

I. Informacje  o organie prowadzącym wnioskującym o udzielenie dotacji podmiotowej  budżetu JST. 
Wnioskodawcą o udzielenie dotacje dla placówki wychowania przedszkolnego jest organ prowadzący o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy.  

1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna/osoba 

prawna.1 
 

2. Nazwa organu prowadzącego/imię i nazwisko osoby 

fizycznej. 

 

3.  REGON2  

4. NIP  

5.  Siedziba organu prowadzącego/adres zamieszkania osoby 

fizycznej. 

 

6.  

 

Wskazanie sposobu reprezentacji organu prowadzącego 
oraz dokumentu upoważniającego do reprezentowania 

organu prowadzącego.3   

 

Imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania organu prowadzącego. 
 

8. Telefon do kontaktu  z organem prowadzącym.  

9. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z organem 

prowadzącym. 

 

 

II. Informacje o placówce wychowania przedszkolnego dla której organ prowadzący występuje z 

wnioskiem o udzielenie dotacji podmiotowej.  

  

1.  Nazwa placówki wychowania przedszkolnego.  

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

prowadzonej przez Wójta Gminy Kosakowo 
 

4.  Siedziba  - miejscowość kod pocztowy, dane adresowe.  

                                                 
1 Wpisz właściwą formę. 
2 Tylko w  przypadku osób prawnych.  
3 Do wniosku należy załączyć wskazany dokument rozstrzygający reprezentowanie organu prowadzącego. 



5. Inne lokalizacje prowadzenia zadań oświatowych na  

które będzie wykorzystana  dotacja, której wniosek 

dotyczy - miejscowość ,kod pocztowy, dane adresowe. 

 

6. REGON jednostki oświatowej, której dotyczy wniosek   

7. NIP  jednostki oświatowej której dotyczy wniosek  

8.  Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby 

uprawnionej do kontaktowania się w sprawach 

dotyczących jednostki oświatowej. 

 

9. Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących jednostki 

oświatowej. 

 

10. Adres poczty elektronicznej do korespondencji  

w sprawach dotyczących jednostki oświatowej. 

 

 

III. Informacje o rachunku bankowym wskazanym do przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej 

dla placówki wychowania przedszkolnego w punkcie II. 

Zgodnie z art. 34 ustawy dotacje są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego. 

1.  Nazwa banku    

 Numer rachunku bankowego należącego do placówki 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

IV. Informacje o planowanej liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy dotacje są przekazywane pod warunkiem że organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego 
przekaże organowi dotującemu informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów 

w okresie od do styczeń-sierpień wrzesień-grudzień 

1.  Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspoma-

ganiem rozwoju. 
  

2. Planowana liczba uczniów w placówce      

wychowania przedszkolnego  

  

w tym uczniów nie objętych kształceniem specjalnym   

w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym4  waga....  - .... uczniów 

waga...  - ....  uczniów 

waga...  - .... uczniów 

 

waga....  - .... uczniów 

waga...  - ....  uczniów 

waga...  - .... uczniów 

 

6. Planowana liczba wychowanków w placówce razem   

 

V. Informacje o osobie uprawnionej do składania miesięcznych informacji o liczbie uczniów objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju5 
 

1. Imię i nazwisko   

2. Stanowisko służbowe/ pełniona funkcja w jednostce 

oświatowej której wniosek dotyczy. 

 

3. Informacja o dokumencie  potwierdzającym uprawnienie 

do składania miesięcznych informacji o liczbie dzieci ob-

jętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania organu prowadzącego.  
2. Dokument potwierdzający uprawnienie do składania miesięcznych informacji o liczbie uczniów. 

 
Pouczenie: 

Zgodnie z § 4 ust.2  uchwały................ z dnia ………………Rady Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla placówek wychowania  przedszkolnego dla których Gmina Kosakowo  jest organem 

rejestrującym, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego,  zobowiązany jest pisemnie poinformować 

                                                 
4

 Wskaż odpowiednie symbole(wagi) przypisane kategoriom kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego; 
5 Wypełnia się w przypadku gdy organ miesięczne informacje nie będzie składała osoba reprezentująca organ prowadzący.  



Wójta Gminy Kosakowo   o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa  w punkcie I,II,III i V, w terminie 14 

dni od dnia ich zaistnienia. 
 

 

      

                           ....................................................................
       Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego 
 

Data ..................................     



   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/146/2018 

  Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 

   

…..……………………………                                                                                                                     Kosakowo, dnia ……. ………                                   

(pieczęć  placówki) 

 

 

Informacja o aktualnej liczbie uczniów mieszkańców gminy Kosakowo  w placówce  

w miesiącu………….w …………….roku 

 

 1. Pełna nazwa dotowanej placówki wychowania przedszkolnego w tym dane adresowe:  

 

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

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

 2. Prezentowany przez …………………………………………………………………............. 

 3. Nazwa posiadacza rachunku………………………………………………………………….. 

 4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

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

 

 

ROZLICZENIE LICZBY UCZNIÓW MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI 
Tab. 1 

 Uczniowie objęci kształceniem specjalnym Uczniowie, pełnosprawni w wych. przedszkolnym 

 

 

 

 

Razem 

liczba 

uczniów 

 

m-c Uczniowie, którzy nie realizują obowiązku 

szkolnego   

Uczniowie, którzy  realizują obowiązek 

szkolny   

Uczniowie, 

którzy nie 

realizują 

obowiązku 

szkolnego/bez 

WWR  

Uczniowie, 

którzy  

 realizują 

obowiązku 

szkolnego/bez 

WWR 

 

WWR 

Razem 

liczba 

uczniów  

 P  P  P wwr* P  P  P  wwr X X X x  

              

razem         

Objaśnienia; 
*na podstawie opinii o  wczesnym wspomaganiu rozwoju       

  P - wagi niepełnosprawności, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na podstawie rozporządzeniem ministra  edukacji 

narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

Tab 2. Wykaz uczniów z Gminy Kosakowo 
nazwa miesiąca 
 

imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania 

    

    

 
 

 

 

 
imię i nazwisko osoby sporządzającej                                                                                                                                                                         pieczątka imienne i czytelny podpis osoby fizycznej lub 

osoby reprezentującej osobę prawna organu prowadzącego 

 



Załącznik nr 3 do  Uchwały Nr LI/146/2018 

                                                                                                                                       Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 

   

…..……………………………                                                                                                                     Kosakowo, dnia ……. ………                                   

(pieczęć  placówki) 

 

 

Informacja o aktualnej liczbie uczniów w gminach ościennych  

w miesiącu…….w ………roku 

 

 1. Pełna nazwa dotowanej placówki wychowania przedszkolnego w tym dane adresowe :  

 

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

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

 2. Prezentowany przez …………………………………………………………………............. 

 3. Nazwa posiadacza rachunku………………………………………………………………….. 

 4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

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

 

ROZLICZENIE LICZBY UCZNIÓW MIESZKAŃCÓW  Z GMIN OŚCIENNYCH  

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI 

 
Tab.3 

 Uczniowie objęci kształceniem specjalnym Uczniowie, pełnosprawni  w wych. 

przedszkolnym 

 

 

Razem 

liczba 

uczniów 

m-c Uczniowie, którzy nie realizują obowiązku 

szkolnego   

Uczniowie, którzy  realizują obowiązek 

szkolny   

Uczniowie, 

którzy nie 

realizują 

obowiązku 

szkolnego/bez 

WWR  

Uczniowie, 

którzy realizują 

obowiązku 

szkolnego/bez 

WWR 

WWR 

 P  P  P  wwr* P  P  P  wwr x x x x 

             

razem        

Objaśnienia; 

*na podstawie opinii o  wczesnym wspomaganiu rozwoju       

  P - wagi niepełnosprawności, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na podstawie rozporządzeniem ministra  edukacji 
narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

Tab 4.  Wykaz uczniów z ościennych gmin 
nazwa miesiąca imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Nazwa gminy właściwej z 

miejscem zamieszkania 

ucznia 

     

     

 

 

 

 
imię i nazwisko osoby sporządzającej                                                                                                                                                                         pieczątka imienne i czytelny podpis osoby fizycznej lub 

osoby reprezentującej osobę prawna organu prowadzącego 



 

                         Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/146/2018 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

…..……………………………                                                                                                                                                                                                                Kosakowo, dnia ……………….                                    

(pieczęć  placówki) 

 

Rozliczenie  dotacji oświatowej pobranej z budżetu Gminy Kosakowo za miesiąc................roku….  

 

 1. Nazwa dotowanej placówki wychowania przedszkolnego 

 

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

 

 2. Nr telefonu……………………………………………………………………. 

 

 3. Kwota dotacji pobranej za miesiąc ......................w wysokości .....................na ……….dzieci została przeznaczona na: /liczba dzieci wg stanu na  

pierwszy dzień  rozliczanego miesiąca/   
 

lp. Wyszczególnienie rodzajów wydatków  Nr faktury 

(rachunku)/innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

poniesienie wydatku  

Data faktury 

rachunku)/innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

poniesienie wydatku 

Data dokonanej 

płatności  

Opis wydatku  Kwota wykorzystanej 

dotacji gminy  

1. Wynagrodzenia dyrektora       

 Wynagrodzenia nauczycieli       

 Wynagrodzenia administracji i obsługi       

2. Pochodne od wynagrodzeń dyrektora      

 Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli      

 Pochodne od wynagrodzeń 

administracji i obsługi  

     

3. Zakup pomocy dydaktycznych      

4. Zakup materiałów i wyposażenia      
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    Wydatki zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 październiki 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2203)oraz art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia  

    14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) 

 

 

    kwota dotacji w wysokości ...........................zł za miesiąc ..................nie została rozliczona. 

 

 

Oświadczam, że przedstawione rozliczenie jest zgodne z dokumentacją finansową placówki. 

Oświadczam, iż informacja o aktualnej liczbie uczniów jest zgodna z dokumentacją placówki. 

 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub 

 osoby reprezentującej osobę prawną- organu prowadzącego )  

 

     

5. Zakup usług pozostałych      

6. Opłaty za media      

7. Zakup usług remontowych      

8. Inne(określić jakie)      

Razem   



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/146/2018 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 lutego 2018 roku 

   

…..……………………………                                                                                                                         Kosakowo, dnia ……. ……………                          

(pieczęć  placówki) 

 

 

 

Termin złożenia: 

- 10 dni po zakończeniu roku. 

- 15 dni od zakończenia działalności  

 

                                    

Rozliczenie dotacji oświatowej  otrzymanej z budżetu Gminy Kosakowo 

 

 1. Nazwa dotowanej placówki wychowania przedszkolnego 

  

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

 

 2. Nr telefonu…………………………………………………………………………… 

 

 3. Rozliczenie za okres: 

a) Od 01.01. ……….r. do ………………..r., 

b) Za  ……………………r.  

 

 4. Aktualna liczba dzieci wraz z naliczeniem dotacji należnej jednostce  
 

 

MIESIĄC 

 

Liczba uczniów w placówce wychowania przedszkolnego  

 

Kwota dotacji 

 

pobranej  w zł 

 

Kwota dotacji 

 

wykorzystanej 

w zł 

 

Różnica 

OGÓŁEM w tym :    

niepełnosprawni Objętych wczesnym 

wspomaganiem   

rozwoju 

   

P … P… P… P          

… 

  

Styczeń 

 

         

Luty 
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Marzec 

 

         

Kwiecień 

 

         

Maj 

 

         

Czerwiec 

 

         

Lipiec 

 

         

Sierpień 

 

         

Wrzesień 

 

         

Październik          

Listopad          

Grudzień 

 

         

Ogółem          

 

 5. Kwota dotacji pobranej w roku .................................w wysokości ...........................................zł 

            została przeznaczona na: 

 

lp. Wyszczególnienie rodzajów wydatków Kwota wydatków poniesionych z dotacji  Kwota dotacji niewykorzystanej  

1. Wynagrodzenia dyrektora   

 Wynagrodzenia nauczycieli   

 Wynagrodzenie administracji i obsługi    

2. Pochodne od wynagrodzeń dyrektora   

 Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli    

 Pochodne od wynagrodzeń administracji i 

obsługi. 
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lp. Wyszczególnienie rodzajów wydatków Kwota wydatków poniesionych z dotacji  Kwota dotacji niewykorzystanej  

3. Zakup pomocy dydaktycznych    

4. Zakup materiałów i wyposażenia    

5. Zakup usług pozostałych    

6. Opłaty za media.   

7. Zakup usług remontowych    

8.. Inne(określić jakie)   

razem   

         Wydatki zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 październiki 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2203)oraz art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia  

            14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) 

 

 

 6. kwota dotacji w wysokości ........................zł. za rok  ..................została rozliczona w kwocie...............................................zł.  

 

 7. kwota dotacji do zwrotu....................................zł. 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby  uprawnionej 

do reprezentowania placówki.) 
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Adnotacje urzędowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………….                    ………………. 

Sprawdził             data 

 

………………          ………………. 

Zatwierdził            data  

 

 

 

 

 


