Ki eruj ę
na Zarząd
Uchwała Nr ........../........../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ......'''.'''.....

2018r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświata
funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez
niebędącejednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przed)rowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. l ustawy z dnia
27 paździemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
uchwala się, co następuje:
g 1. Ustala się:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pruszkowskiegodla szkół
i placówek

oświatowych

funkcjonujących

na

terenie

Powiatu

Pruszkowskiego

prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
wpisanych do prowadzonej przez Powiat Pruszkowski ewidencji szkół i placówek
niepublicznych lub posiadającychzezwolenie Powiatu Pruszkowskiego na prowadzenie
szkoły lub placówki publicznej ;

2) tryb przeprowadzaniakontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotaclji, o których
mowa w pkt l;
3) termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

$ 2. 1. Dotacja udzielanajest na wniosek organu prowadzącegoszkołę lub placówkę,
zwanego dalej ,,organem", złożony do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, zwanego dalej
,,starostwem", do dnia 30 września roku poprzedzającegorok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr l do uchwały.

g 3. 1. Do siódmego dnia każdego miesiąca organ przekazuje do starostwa informację
o liczbie uczniów w danej jednostce, według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie
jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, organ w terminie do siódmego dnia
każdego miesiąca, dodatkowo przekazuje do starostwa korektę informacji o liczbie uczniów,

dotyczącą frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacynych w miesiącu
poprzednim.
4. Wzór korekty informacji, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do uchwały.

5. Dotacja przekazywanajest na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatową
wskazany we wniosku o udzielenie dotaclji, o którym mowa w $ 2 ust. 1. W przypadku
zmiany rachunku bankowego, organ zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji.

6. Dotaqa nie podlegaprzekazaniuw przypadkuutraty aktualnościwpisu do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych lub wpisu do rejestru wydanych zezwoleii na założenie
szkoły publiczną.

g 4. Licea ogólnokształcące dla dorosłych i szlmły policealne niebędące szkołami

specjalnymiotrzymujądotację,o której mowaw art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez organ

prowadzący szkołę zaświadczeniao uzyskaniu przez ucznia tą szkoły odpowiednio
świadectwadojrzałości lub dyplomu potwierdzającegokwalifikacje zawodowe,wydanego
przez okręgową komigę egzaminacyjną wraz z informacją, której wzór określa załącznik nr 4
do uchwały.
g 5. 1. Organ składa co miesiąc rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji w terminie
do dnia 10. każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji.
2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Dokumentystwierdzającerealizacjęwydatków z przyznanejdotacji winny być trwale
opisane w następujący sposób: ,,Wydatek w kwocie.... został sfinansowanyz dotacji
otrzymanej z budżetu Powiatu Pruszkowskiego dla:... (podać nazwę jednostki)"

g 6. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji sprawuje Powiat
Pruszkowski.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzonaw trakcie wydatkowania
dotacji lub po jej wykorzystaniu.
3. Upoważniony pracownik starostwa, zwany dalej ,,kontrolującym", może dokonywać
kontroli w szkołach i placówkach oświatowych, zwanych dalej ,,kontrolowanymi",
obdmującą :
liczby uczniów wykazywanych
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby

w informacjach,o którychmowa w $ 3 ust. 2 i 4;
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
3) sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w tym dotacji na uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju, uczniów realizujących obowiązek szkolny.
4. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym
przedmiotem kontroli.
5. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia
kontroli.
6. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób

uporządkowany,a także udziela informacji i Wjaśnień w terminie wskazanymprzez
kontrolującego.
$ 7. 1. Dokumentem upoważniającym
upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) temat kontroli;
4) termin ważności upoważnienia.

do

przeprowadzenia kontroli

jest

imienny

2. Upoważnienie,o którym mowa w ust. 1, po zakończeniukontroli dołączasię do akt
kontroli
g 8. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli zawiera się w protokole, który przedstawia się
jednostce kontrolowanej.
2. Jednostka kontrolowana może odmówić podpisania protokołu, składając Wjaśnienie na
piśmie o przyczynach tej odmowy.

3. W razie odmowy podpisania protokołu, kontrolujący dokonuje weryHlkacji tej przyczyny
iw razie potrzeby podejmuje czymaości kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą
być dokonanezmiany w protokole kontroli.
$ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 10. Traci moc uchwała Nr XLl1/348/2018 Rady Powiatu Pmszkowskiego z dnia
20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego,

funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji(Dz. Urz. Woj. Maz. poz 2978).

g 11.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

Na podstawieart. 38 ust. l ustawy z dnia 27 paździemika2017 r. o finansowaniuzadań
oświatowych

(Dz.

U. z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący jednostki

samorządu

terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych,
które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji iw rozliczeniujel wykorzystania,
termin przekazaniainformaclji o liczbie uczniów szkół i placówek oświatowych oraz termin
i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Określone w uchwale zasady trybu udzielania i rozliczania dotac:ji zasadniczo nie różnią
się od dotychczas stosowanych. Do uchwały dołączone zostały wzory dokumentów
sporządzanych przez prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w tym:
wniosek o udzielenie dotacji,
miesięczna informac:ja o faktycznej liczbie uczniów,
informacja o frekwencji uczniów w obowiązkowych zajęciachedukacŃnych,
rozliczenie otrzymanej dotacji.

W związku z art. 25 ust. 5 oraz art. 26 ust. 5 ustawy o Hlnansowaniuzadań oświatowych,
określającym iż w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosli'ch oraz uczniów
szkół policealnych wypłata części dotacji następowaćbędzie po uzyskaniu odpowiednio
świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do uchwały
dołączony został także wzór wniosku o udzielenie dotacji na tych uczniów.

Proponowanauchwała stanowi korektę uchwały Nr XLl1/348/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiegoz dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będącejednostkami samorządu

terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiegooraz kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji, zakwestionowana w części przez
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą nr 6.115.2018 z dnia

13marca2018r.

Uchwała nie genemje skutków finansowych. Srodki na dotacje są corocznie planowane
w budżecie Powiatu Pruszkowskiego.
W odniesieniu do dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata
2015-2025. Aktualizacja 2017.", przyjętego uchwałą nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., niniejsza uchwała nie wpisuje się
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załącznik nr l
do uchwały nr XLV/
/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 201 8 r

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok
(kalendarzowy)
Formularz przeznaczony jest dla innych niż Powiat Pruszkowski osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Powiatu Pruszkowskiego

szkoły publicznei niepubliczne lub placówki oświatowe.
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 październka2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającegorok udzieleniadotacji
Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Część A
Dane o organie prowadzącym
Wnioskodawca:
Osoba prawna
Nazwa osob- prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych

Siedzibaosoby prawnej / adres osoby fizycznej (osób fizycznych)
Kod pocztowy

Miejscowość

Dane o szkole / placówce oświatowej

Nazwa

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część B
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIOW

Planowana liczba uczniów w okresie styczeń sierpien
Daneo liczbie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

2

3

2

3

4

5

Ogółem

Ogółem
N oddziałach ogólnodostępnych

Wyszczególnienie

Liczba uczniów ogółem

w tym
kształcących się w systemie
zaocznym, w fym;
w zawodach

4

5

6

7

roku

Liczba uczniów placówek oświatowych
(specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze)

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
posiadającychorzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień
Daneo liczbie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

4

3

2

5

Ogółem
w tym: realizujących roczny
obowiązek przygotowania
przedszkolnego

i

2

Ogółem
w addzialach Qgólnodostępnych

3

4

5

6

7

roku

Daneo liczbie uczniów w szkołach dla dorosłych
(nie do

y słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodow

Wyszczególnienie

Liczba uczniów ogółem
w tym
kształcących się w systemie
zaocznym, w fym:
w zawodach medycznych

Liczba uczniów placówek oświatowych
(specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,speqalne ośrodki wychowawcze)

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
posiadających orzeczenieo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,o której mowa w art. 1 27 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

CzęŚĆ C
Dane osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący
mię i nazwisko

Tytuł prawny / Pełniona funkcja
(w pnypadku, gdy organem prowadzącymjest osoba prawna lub w paypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna
reprezentowana prez/nną osobe fizyczną - na/eźy do/aczy(5dokument pofw/erdzaUącyuprawa/en/e do reprezenfacO

Informacja o osobie właściwej do składania comiesięcznych informacji o liczbie uczniów
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
(na/eży do/uczyć dokument pofw/erdząący uprawnfen/e, w przypadku gdy hńorma(# n/e pomp/sume
organ prowadzącej

OSWIADCZENIA l PODPIS (-Y) OSOBY (OSOB) REPREZENTUJACEJ (-YCH) ORGAN PROWADZACY

l

Oświadczam. że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością

2.

Oświadczam. że znane mi są warunki otrzymania dotacji, określone w art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
3.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 131 1).

4.
Oświadczam. że w szkole/ placówce oświatowej zostaly zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. o których mowa

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. 949. 2203 iz 2018 r. poz. 650) i przepisachwykonawczychdo tel ustawy
5. Oświadczam, że znane są mi przepisy o obowiązku prowadzenia bazy danych systemu informacji oświatowej i obowiązku przekazywania tych danych
do bazy danych SIO. o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 21 59 i 2203) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Miejscowość, data
Czytelny podpis osoby upoważnionej do składania informacji

Część

D (wypełnia organ przyjmujący wniosek)

Sprawdzono zgodność wniosku:
z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Pruszkowski lub z zezwoleniem, o którym mowa w art. 88 ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

data. podpis i pieczątka upoważnionego pracownika
P.o- NACZELNIKA

"l:E$U"

załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/

/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów
w miesiącu

roku

Formularz przeznaczonyjest dla innych niż Powiat Pruszkowski osób prawnych i fizycznych prowadzącychna terenie Powiatu Pruszkowskiego
szkoły publiczne i niepubliczne lub placówki oświatowe
Uwaga: dla każdej szkoły / placówki oświatowej należy złożyć osobną informację
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 październka 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz: 2203)
Termin składania: do 7 dnia każdego miesiąca
Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Część A
Dane o organie prowadzącym
Wnioskodawca:

l

IOsoba prawna

Osoba fizyczna
'czn 'ch

Nazwa osob! pląWpęj#mię i nazwisko osoby fizycznej Imiona i nazwiska osób

Część B
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIOW WG STANU NA l DZIEN MIESIACA
Dane o liczbie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
Dotyczy oddziałów pnedszkolnych przy szkołach podstawowych.
a)

C

B

C

C
N

lw tym: uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym mowa w aŃ. 1 27 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe
E

0

0
0
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N

0

=
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a
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g
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N
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0

C
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N

NN
2

3

5

4

6

7

8

Ogółem
w tym: nalizujących roczny
obowiązek przygotowania
przedszkolnego

dane o iiczoie uczniow w szKoiacn aia miQaziez ,zw

2

3

4

5

6

7

Ogółem
w Qddzialach o9Ólnodostępnych

w oddziałach specjalnych

Dane o liczbie uczniów w szkołach dla dorosłych
nie d

g

l

kwalrl

Zawody/grupy zawodów
w któ
kształci szkoła
Liczba uczniów ogółem
W 'm
medyczne

echnik BHP i techn
administrac
pozostałe kierunki

kursów zawodowych

Razem

9

11

12

Liczba uczniów placówek oświatowych
(specjalneośrodki szkolno-wychowawcze.specjalne ośrodki wychowawcze)

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 1 27 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. o której mowa w art. 127 ust. 1 0 ustawy - Prawo oświatowe

Cześć C
OŚWIADCZENIA l PODPIS OSOBY WŁAŚCIWEJ DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNEJ INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
l Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością
2.

Oświadczam,że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 131 1)

3. Oświadczam.że znane są mi przepisy o obowiązku prowadzenia bazy danych systemu informacji oświatowej i obowiązku przekazywania tych danych
do bazy danych SIO, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 21 59 i 2203) oraz

przepisach
wykonawczych
dotej ustawy.

Miejscowość, data
Czytelni

podpisosoby upoważnionej do składania informacji

Część
D (wypełnia organ przyjmujący informację)
Sprawdzono zgodność informacji
z zaświadczeniemo wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Pruszkowski lub z zezwoleniem, o którym mowa w art. 88 ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

data, podpis i pieczątka upoważnionego pracownika

"E"

załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/

/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 201 8 r.

Korekta do informacji o liczbie uczniów
dotyczącafrekwencji uczniów na obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych
roku

w miesiącu

Formularz przeznaczonyjest dla innych niż Powiat Pruszkowski osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Powiatu Pruszkowskiego
szkoły publiczne i niepubliczne lub placówki oświatowe.
Uwaga: dla każdej szkoły / placówki oświatowej należy złożyć osobną informację
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 październka 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz, 2203)
Termin składania: do 7 dnia każdego miesiąca
Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Część A
Daneo organie prowadzącym
Osoba prawna
Nazwa osob

Osoba fizyczna

prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej (osób fizycznych)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Dane o szkole / placówce oświatowei
Nazwa

Adres
Miejscowość

Kod pocztowy

Publiczna

Data i nr decyzji zezwalającej na założenie szkoły publicznej

Niepubliczna

Data i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Powiat Pruszkowski

Tvp szkoły

/ placówki

oświatowej

{wpisać właściwy)

jprzedszkole.szkoła podstawowa.gimnazjum. szkoła ponadgimnazjalna:liceum agólnokształcące.technikum. szkoła branżowa l stopnia. szkoła policealna, szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy. specjalny ośrodek szkolnchwychowawczy.specjalny ośrodek wychowawczy. poradnia psychologiczna-pedagogiczna)

Kategoria uczniów
Dzieci / Młodzież

Dorośli

System kształcenia
Zaoczn

sląęlwą n
Zawodv.

w któż'vch

szkoła

kształci

(wvpełniaia tylko technika. szkoły branżowe l stoonia i szkołv Dolicealne}

Lp

Zawody/grupy zawodów.w których
kształci szkoła

Liczba uczniów wg
stanu na l dzień
miesiąca
rozliczeniowego,
którego dotyczy
nformacja o
frekwencji

l

2

3

l

Medyczne

2.

Technik BHP i technik adminis

3

Pozostałe kierunki

ELNIKA
i Sportu

załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/

/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 29 maja 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji
na uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
i szkoły policealnej, którzy uzyskali odpowiednio
świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwallfl

kacje

zawodowe(nie

dotyczy szkół speqalnych)

Formularz przeznaczonyjest dla innych niż Powiat Pruszkowski osób prawnych i fizycznych prowadzącychna terenie Powiatu Pruszkowskiego
szkoły publiczne i niepubliczne lub placówki oświatowe.
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 paździemka 2017 r. o ńnansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Część A
Dane o organie prowadzącym
Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych)

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej (osób fizycznych)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Dane o szkole / placówce oświatowej
Nazwa

Adres
Miejscowość

Kod pocztowy

Publiczna

Data i nr decyzji zezwalającej na założenie szkoły publicznej

Niepubliczna

Tvp szkoły

/ placówki

Data i nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Powiat Pruszkowski

oświatowej

{wpisać właściwy)

(przedszkole.szkoła podstawowa.gimnazjum. szkoła ponadgimnazjalna;liceum ogólnokształcące.technikum.szkoła branżowa l stopnia. szkoła policealna, szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy, specjalny ośrodek szkolnchwychowawczy. specjalny ośrodek wychowawczy. poradnia psydlologiczno-pedagogiczna)

Typ szko
liceum ogólnokształcące

szkoła policealna

załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/

/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 maja 201 8 r.

l

l

Część B
Informacja o wykorzystaniu dotacji
/.

//.

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera cześć D rozliczenia

Oświadczenia osoby sporządzającej rozliczenie
l . Oświadczam. że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością
Oświadczam. że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1311)

Dane do kontaktu z osobą sporządzającą rozliczenie

Miejscowość. data

CZęśĆ

Czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzacy

C (wypełnia organ przyjmujący rozliczenie)

Sprawdzono zgodność rozliczenia z kwotą przekazanej dotacji w roku budżetowym

data. podpis i pieczątka upoważnionego pracownika

Lp

Rodzaj wydatku - wyszczególnienie
wydatków. o których mowa w art.. 35
ustawy z dnia 27 października 2017
r. o finansowaniu zadań
oświatowych sfinansowanych z

dotacji w roku rozliczeniowym

l
2

3

P.o. NA CZELNIKA
Wydziału ll
BarbaF.

Data
Pelna kwota
zobowiązania

wystawienia
dokumentu

księgowego

