
                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały Nr 142/XVIII/12 
                                                                      Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24.10.2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA …......ROK 

                                                                                                          ………………….., ………
miejscowość , data

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego
Numer i data wpisu do ewidencji
Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
Planowana liczba uczniów :
-od stycznia do sierpnia..........
w tym uczniowie niepełnosprawni..........
rodzaj niepełnosprawności..........
-od września do grudnia..........
w tym uczniowie niepełnosprawni..........
rodzaj niepełnosprawności..........

Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły , przedszkola i innej formy wychowania 
przedszkolnego
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Załączniki:
1. Kopia wpisu do ewidencji
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
3. Liczba dzieci z danego rocznika ( dotyczy przedszkoli )

                                                                



                                                                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr 142/XVIII/2012
                                                                   Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24.10.2012r. 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW ZA MIESIĄC ……………………...ROK……..

…................................................
                                                                                                     Miejscowość , data

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego

Nazwa i adres organu prowadzącego............................................................................................

Numer i data wpisu do ewidencji..................................................................................................

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej...............................................................

Liczba uczniów na dzień 1 danego miesiąca:...............................................................................

w tym uczniowie niepełnosprawni................................................................................................

Rodzaj niepełnosprawności..........................................................................................................
......................................................................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły , przedszkola i innej formy wychowania 
przedszkolnego
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

…………………………………
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Załącznik
Lista dzieci uczęszczających do przedszkola według daty urodzenia i miejsca zamieszkania

                                                              



                                                                 Załącznik nr 3 do uchwały Nr 142/XVIII/12
                                                                   Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24.10.2012r.

[Termin składania rozliczenia do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym ]

ROZLICZENIE WYKORZYSTANEJ DOTACJI W ROKU ……

Urząd Gminy w Nowym Duninowie
                                      ul. Osiedlowa 1

                                                  09-505 Nowy Duninów
Dane o organie prowadzącym 
Nazwa
Adres

Dane o szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Nazwa
Adres

Dane o faktycznej liczbie uczniów w …....roku wg stanu na pierwszy dzień miesiąca :
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Liczba 
uczniów

Rozliczenie wykorzystania dotacji
Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Nowy Duninów w roku …. w wysokości ……….została 
wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących  , w tym na :
 ( podać kwotę , w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji , oraz datę i numer faktury lub opis innego dokumentu 

A. Wynagrodzenia razem…………………
      w tym :
1.Wynagrodzenia kadry pedagogicznej ( brutto )...........................................
2.Wynagrodzenia administracji i obsługi (brutto)..........................................
3.Pochodne od wynagrodzeń ( składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy )...............
4. Inne( wymienić jakie)

B. Wydatki rzeczowe razem….. ….......................
w tym:
czynsz........................................................
opłata za wynajem pomieszczeń.................................
opłata za energię elektryczną.............................
opłata za energię cieplną......................
opłata za wodę i ścieki......................
opłata za wywóz śmieci.....................
zakup środków czystości.......................................
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.......................
zakup artykułów biurowych........................
opłaty pocztowe.........................
Inne Jakie?...........................
Suma wydatków …................

Kwota niewykorzystanej dotacji ….........                        ….........................................................
Data i podpis organu prowadzącego


