
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 31 stycznia 2018 r.  
 

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru wniosku o udzielenie dotacji oświatowej, 

wzoru informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień 

miesiąca oraz wzoru rozliczenia wykorzystanej dotacji dla placówek wychowania 

przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 
1
) w związku z art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 

2203) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Wprowadza się: 

1) jednolity wzór wniosku o udzielenie dotacji oświatowej dla placówek wychowania 

przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym, stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) jednolity wzór informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień 

miesiąca w placówkach wychowania przedszkolnego i szkole, dla których Gmina Karczew jest 

organem rejestrującym, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) jednolity wzór rozliczenia wykorzystanej dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i 

szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym, stanowiący Załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Karczewa. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Karczewa 

                                                                                                                                 Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
____________________________________________________________ 

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do 

ZARZĄDZENIA Nr 14/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 31 stycznia 2018 r.  
    

…............................................................. 
  (pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej lub 
                 imię i nazwisko osoby fizycznej) 

 

         Burmistrz Karczewa 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ….................. rok 

 

 

1. Dane organu prowadzącego (nazwa organu, REGON, NIP, telefon, adres poczty elektronicznej): 

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

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

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

2. Nazwa i adres szkoły / przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / innej 

formy wychowania przedszkolnego (zwanej dalej „podmiotem oświatowym”):…………………….. 

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

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

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

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

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

3. Dane kontaktowe podmiotu oświatowego (numer telefonu, adres poczty elektronicznej): ……….. 

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

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

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

4. Charakter (publiczny / niepubliczny): ………………………………………………....................... 

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

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

5. Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:    TAK / NIE 

 

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów oświatowych niepublicznych, 

numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na 

prowadzenie publicznego podmiotu oświatowego: …………………………………………………... 

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

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

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

 
7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego podmiotu oświatowego, na który będzie 

przekazywana dotacja: ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

8. Planowana liczba dzieci / uczniów / wychowanków w …........................ roku 

 



a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego: 

 

 w okresach:   
 styczeń - sierpień wrzesień - grudzień 

ogółem   

- w tym planowana 

liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek 

dziecka 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek 

dziecka 

    

    

    

- w tym dzieci 

objęte wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

- w tym planowana 

liczba dzieci spoza 

Gminy Karczew 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

 

 
b) w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej 

 

w okresach:  
 styczeń - sierpień wrzesień - grudzień 

ogółem   

- w tym planowana 

liczba dzieci 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

wiek 

dziecka 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

wiek 

dziecka 



niepełnosprawnych specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

    

    

    

- w tym dzieci 

objęte wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

- w tym planowana 

liczba dzieci spoza 

Gminy Karczew 

liczba dzieci wiek 

dziecka 

liczba dzieci  wiek 

dziecka 

    

    

    

 

 

c) w szkołach:  

 

w okresach:  
 styczeń - sierpień wrzesień - grudzień 

ogółem   

- w tym planowana 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek 

ucznia / 

klasa 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek 

ucznia / 

klasa 

    

    

    

- w tym dzieci 

objęte wczesnym 

liczba uczniów wiek 

ucznia / 

liczba uczniów  wiek 

ucznia / 



wspomaganiem 

rozwoju 

klasa klasa 

    

    

    

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba uczniów wiek 

ucznia / 

klasa 

liczba uczniów  wiek 

ucznia / 

klasa 

    

    

    

- w tym planowana 

liczba uczniów 

spoza Gminy 

Karczew 

liczba uczniów wiek 

ucznia / 

klasa 

liczba uczniów   wiek 

ucznia / 

klasa 

    

    

    

- w tym uczniowie 

klas I - III 

liczba uczniów wiek 

ucznia / 

klasa 

liczba uczniów   wiek 

ucznia / 

klasa 

    

    

    

 

 

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

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

 

 

…........................................    …........................................ 
             (miejscowość, data)                (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

                  fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej 

             prowadzącej dotowaną jednostkę) 

 
 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do 

ZARZĄDZENIA Nr 14/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 31 stycznia 2018 r.  
 

 

…............................................................. 
  (pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej lub 

                 imię i nazwisko osoby fizycznej) 

 
 

Termin złożenia do 10 dnia 

każdego miesiąca 

         Burmistrz Karczewa 
 

 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów  

według stanu na pierwszy dzień miesiąca: …........................ …............ r. 

 

 

1. Dane organu prowadzącego (nazwa organu, REGON, NIP, telefon, adres poczty elektronicznej): 

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

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

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

2. Nazwa i adres szkoły / przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / innej 

formy wychowania przedszkolnego (zwanej dalej „podmiotem oświatowym”):…………………….. 

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

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

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

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

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

 
3. Aktualna liczba uczniów / wychowanków: 

 

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego: 

 

  
Aktualna liczba dzieci w miesiącu ………… …….. r. 

ogółem  

- w tym liczba 

dzieci 

niepełnosprawnych 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek dziecka 

  

  

  



- w tym dzieci 

objęte wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  

- w tym liczba 

dzieci spoza Gminy 

Karczew 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  

 
b) w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej 

 
Aktualna liczba dzieci w miesiącu ………… …….. r. 

ogółem  

- w tym liczba 

dzieci 

niepełnosprawnych 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek dziecka 

  

  

  

- w tym dzieci 

objęte wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  



- w tym liczba 

dzieci spoza Gminy 

Karczew 

liczba dzieci wiek dziecka 

  

  

  

 
c) w szkołach:  

  
Aktualna liczba uczniów w miesiącu ………… …….. r. 

ogółem  

- w tym liczba 

uczniów 

niepełnosprawnych 

rodzaj niepełnosprawności 

(symbole przypisane 

kategoriom kształcenia 

specjalnego /wagi lub opis 

niepełnosprawności/) 

wiek ucznia 

  

  

  

- w tym uczniów 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba uczniów wiek ucznia 

  

  

  

- w tym uczestnicy 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

liczba uczniów wiek ucznia 

  

  

  

- w tym liczba 

uczniów spoza 

Gminy Karczew 

liczba uczniów wiek ucznia 

  

  

  

- w tym uczniowie 

klas I - III 

liczba uczniów wiek ucznia 

  

  

  



 

 
4. Dane dzieci i uczniów podmiotów oświatowych, którzy są mieszkańcami innych gmin niż Gmina 

Karczew,  niebędącymi uczniami niepełnosprawnymi i uczniami obowiązkowego wychowania 

przedszkolnego: 

 

Lp.  Imię i nazwisko dziecka / 

ucznia niebędącego 

mieszkańcem gminy dotującej 

Data urodzenia 

dziecka / ucznia  

Adres zamieszkania 

dziecka / ucznia 

 

Nazwa i adres gminy 

właściwej na miejsce 

zamieszkania. 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

 

 

…........................................    …........................................ 
             (miejscowość, data)      (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

         fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej 

                prowadzącej dotowaną jednostkę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do 

ZARZĄDZENIA Nr 14/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 31 stycznia 2018 r.  
 

…............................................................. 
  (pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby 

       fizycznej – prowadzących dotowany podmiot) 

   
 

         Burmistrz Karczewa 

 

 

 

 

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Karczew w ……. r. 

 

 

 

 

1. Dane organu prowadzącego (nazwa organu, REGON, NIP, telefon, adres poczty elektronicznej): 

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

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

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

2. Nazwa i adres szkoły / przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / innej 

formy wychowania przedszkolnego (zwanej dalej „podmiotem oświatowym”):…………………….. 

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

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

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

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

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

 

3. Rozliczenie za:  

a) okres od …………………. r. do ……………………….. r. 

b) rok ………………. 

 

4. Kwota dotacji: 

 

 kwota (zł)  

otrzymana  

wykorzystana  

niewykorzystana  

 

Uzasadnienie niewykorzystania dotacji: …………………………………………………… 

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

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

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

 

5. Faktyczna liczba uczniów / wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola / oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej / innej formy wychowania 



przedszkolnego w okresie od początku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy 

miesiąc osobno): 

 

Miesiąc Liczba ogółem w tym: 

liczba dzieci / 

uczniów 

niepełnosprawnych  

 

liczba dzieci / 

uczniów objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju  

 

liczba uczestników zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych  

 

1 2 3 4 5 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

6. Faktyczna liczba uczniów / wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola / oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej / innej formy wychowania 

przedszkolnego spoza terenu Gminy Karczew niebędącymi uczniami niepełnosprawnymi i 

uczniami obowiązkowego wychowania przedszkolnego (należy podać za każdy miesiąc osobno): 

 

Miesiąc Liczba ogółem w tym: 

liczba dzieci / 

uczniów  

nazwa gminy z terenu której pochodzą  

 

1 2 3 4 

styczeń    

luty    

marzec    

kwiecień    

maj    

czerwiec    

lipiec    

sierpień    

wrzesień    

październik    

listopad    

grudzień    



RAZEM    

 

 

 

7. Zestawienie wydatków poniesionych i udokumentowanych dotowanej jednostki sfinansowanych 

z dotacji (zgodnie z art. 35 ustawy – o finansowaniu zadań oświatowych): 

 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 

1 2 3 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

 RAZEM  

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

 

 

 

 

…........................................      ........................................ 
             (imię i nazwisko osoby               (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

          sporządzającej sprawozdania)                              fizycznej lub osoby reprezentującej osobę  

         prawną – organu prowadzącego) 

 
 

 

…........................................ 
  (pieczątka imienna i czytelny podpis 
         głównego księgowego) 
 

 

 

 

…........................................ 
  (miejscowość i data sporządzenia 

              rozliczenia) 

 


