
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu Lubaczowskiego 

z dnia 25.02.2016 r. 

 

Powiat Lubaczowski 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 
 

 

Wniosek o udzielenie dotacji 

na rok ............ 
 

 

1. Nazwa organu prowadzącego 

 

2.  Siedziba organu prowadzącego 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu) 

 

 

3. Dane o osobie (osobach) reprezentującej/cych organ prowadzący 

(nazwisko i imię lub nazwiska i imiona, zajmowane stanowisko (a)) 

 

 

4. Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Powiat Lubaczowski 

 

 

5. Nazwa szkoły 

 

 

6. Typ szkoły 

 

 

7. System kształcenia (dla młodzieży. dla dorosłych) 

 

 

8. Adres szkoły 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu nr lokalu) 

 

 

9. Nazwa rachunku bankowego 

 

 

10. Numer rachunku bankowego 

 

11. Planowana liczba uczniów w roku ....... 

a) w okresie  styczeń – sierpień ............... 

b) w okresie wrzesień – grudzień .............. 

 

12. Dane o osobie właściwej do składania comiesięcznych informacji o liczbie  uczniów  

(nazwisko i imię, stanowisko) 

 

 

13. Oświadczenia i podpis (y) osoby (osób) reprezentującej (ych) organ prowadzący 

 

Oświadczam (y), że wszystkie podane przeze mnie (nas) dane są zgodne z rzeczywistością. 

Oświadczam (y), że znane mi (nam) są 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168) 

 

 

 

 

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

(Czytelny (e) podpis (y) składającego (ych) wniosek o udzielenie dotacji) 

 

 

 

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

(Miejscowość, data) 

 
 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu Lubaczowskiego 

z dnia 25.02.2016 r. 

oznaczenie organu 

prowadzącego oraz adres lub siedziba 

 

 

.............................................. dnia ....................... r. 

(miejscowość) 

 

Powiat Lubaczowski 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku 

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

 

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ................................. dla szkoły ....................................... 

.................................................................................................................................................... 
(nazwa  i adres szkoły oraz typ i rodzaj) 

 

prowadzonej przez ..................................................................................................................... 
(organ prowadzący szkołę) 

 

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

 

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół – zaświadczenie nr .......... z dnia 

..................., i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ............................. 

decyzją nr .................................... z dnia ........................................ 

2. Planowana liczba słuchaczy kursu, którzy przystąpią do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie: 

1) zawód ..................................................... liczba słuchaczy .......................................... 

2) zawód ..................................................... liczba słuchaczy .......................................... 

3) zawód ..................................................... liczba słuchaczy .......................................... 

3. Dotacje proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły: 

nazwa i adres szkoły 1): ........................................................................................................ 

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

nazwa i adres banku 1): ........................................................................................................ 

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

numer rachunku bankowego: ................................................................................................ 

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

 

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

 

 

............................................. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania organu prowadzącego) 

 
Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

 
1) Należy podać pełną nazwę szkoły dysponującej rachunkiem, pełną nazwę i adres banku oraz numer rachunku 

bankowego 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu Lubaczowskiego 

z dnia 25.02.2016 r. 

 

 

Powiat Lubaczowski 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 
 

 

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącu .......... 

 ............ roku 
 

 

1. Nazwa organu prowadzącego 

 

2.  Siedziba organu prowadzącego 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu) 

 

 

3.. Dane o osobie (osobach) reprezentującej/cych organ prowadzący 

(nazwisko i imię lub nazwiska i imiona, zajmowane stanowisko (a)) 

 

 

4. Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Powiat Lubaczowski 

 

 

5. Nazwa szkoły 

 

 

6. Typ szkoły 

 

 

7. System kształcenia (dla młodzieży. dla dorosłych) 

 

 

8. Adres szkoły 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu nr lokalu) 

 

 

9. Faktyczna liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca 

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

 

10. Oświadczenia i podpis (y) osoby (osób) reprezentującej (ych) organ prowadzący 

 

Oświadczam (y), że wszystkie podane przeze mnie (nas) dane są zgodne z rzeczywistością. 

Oświadczam (y), że znane mi (nam) są 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168) 

 

 

 

 

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

(Czytelny (e) podpis (y) składającego (ych) wniosek o udzielenie dotacji) 

 

 

 

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

(Miejscowość, data) 

 

 

 

Uwaga 

Do każdej szkoły należy złożyć osobną informację 
  



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu w Lubaczowie 

 z dnia  25.02.2016 r. 

 

…………………………………… 
                 

(pieczęć szkoły)  
 

 

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach  

edukacyjnych  w miesiącu ……….………….… w roku ………………..  

(dotyczy szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych 

 w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki) 

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres szkoły: 

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

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

2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji: 

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

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

aktualna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wynosi: 

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

 

3. Różnica między liczbą uczniów (wskazaną w informacji miesięcznej określonej                           

w załączniku nr 3  

do uchwały), a liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wynosi: 

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

 

       (miejscowość, data)                                                                                           

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

(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej  

w imieniu organu prowadzącego szkołę) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu Lubaczowskiego 

z dnia 25.02.2016 r. 

 

Rozliczenie wykorzystanej dotacji otrzymanej w roku   ........................ 

 

Nazwa i adres dotowanej szkoły 

L.p. Nazwa dowodu 

źródłowego 

Numer 

dowodu 

Data 

wydatku 

Kwota 

wydatku 

Przeznaczenie 

wydatku * 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Wydatki razem   

Otrzymana dotacja   

Różnica   

 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania organu 

 

Przeznaczenie wydatku: 

- wynagrodzenie pracowników 

- pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) 

- opłaty za media 

- zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych 

- remonty i naprawy 

- wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 

- pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację 

zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej 

ze szczególnym opisem rodzaju wydatków 

 

 



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/94/2016 

Rady Powiatu Lubaczowskiego 

z dnia 25.02.2016 r. 

oznaczenie organu 

prowadzącego oraz adres lub siedziba 

 

 

.............................................. dnia ....................... r. 

(miejscowość) 

 

 

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Lubaczowskiego   

w ..................... 

roku 

na słuchaczy kursów kwalifikacyjnych 

 

 

Nazwa szkoły:  ........................................................................................................................... 

Adres:               ........................................................................................................................... 

Rodzaj:         dla młodzieży/ dorosłych 1),           stacjonarny/zaoczny 1) 

 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego: 

 

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

 

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

 

1. Kwota dotacji należnej  

2. Kwota dotacji otrzymanej  

3. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły sfinansowanych 

z dotacji: 

L.p. Nazwa wydatku Rodzaj i nr 

dokumentu 

księgowego 

Data 

zapłaty 

Kwota 

wydatków 

sfinansowanych 

z dotacji 

     

     

     

     

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji  

4. Kwota dotacji niewykorzystanej  

 
1) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

 

 

 

............................................. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania organu prowadzącego) 


