
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku………………

Termin składania rozliczenia Do 15 stycznia roku następującego po udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji Urząd Miasta Nowy Targ
Kwota niewykorzystanej dotacji lub nadpłaconej podlega zwrotowi do 31 stycznia roku następującego po otrzymaniu 

dotacji

A. Dane o organie prowadzącym.*

1.Nazwa organu prowadzącego:

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

B. Dane o jednostce dotowanej.*

1.Nazwa jednostki dotowanej

2.Nr i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

3.Adres

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

4.Typ i rodzaj szkoły/placówki

(przedszkole, szkoła podstawowa w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, inna forma wychowania 

przedszkolnego, szkoła podstawowa, inne wymienić)

5.Dane kontaktowe

Nr telefonu Numer adresu email

C. Liczba uczniów  w okresie sprawozdawczym, która stanowiła podstawę do przekazania dotacji 

z uwagi na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

MiesiącLp. Rodzaj 

niepełnosprawności I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Razem

1. niepełnosprawność 

intelektualna 
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w stopniu lekkim

2. niedostosowanie 

społeczne
3. zagrożenie 

niedostosowaniem 

społecznym
4. z zaburzeniami 

zachowania**

5. zagrożonych 

uzależnieniem**
6. z chorobami 

przewlekłymi**
7. niewidomy

8. słabowidzący
9. niepełnosprawność 

ruchowa w tym afazja

10. zaburzeniami 

psychicznymi**

11. niesłyszący
12. słabosłyszący
13. niepełnosprawność 

intelektualna 

w stopniu 

umiarkowanym

14. niepełnosprawność 

intelektualna 

w stopniu głębokim
15. niepełnosprawność 

sprzężona
16. autyzm w tym zespół 

Aspergera

17. inne 

niepełnosprawności

*  - zgodnie z  ostatnim(aktualnym) wpisem do ewidencji.

** - dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011r.

D. Liczba uczniów  w okresie sprawozdawczym, która stanowiła podstawę do przekazania dotacji na 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i dla  pozostałych 

dotowanych uczniów. 
Lp Miesiąc Objętych dotacją na 

zajęcia rewalidacyjno -

wychowawcze

Objętych dotacją na 

wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka

Pozostałych objętych dotacją, 
z wyłączeniem uczniów objętych 

dotacją , o której  mowa w kol.3 i 4 

oraz uczniów objętych dotacją 

z uwagi na orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego
1 2 3 4 5

1. Styczeń
2. Luty

3. Marzec

4. Kwiecień
5. Maj

6. Czerwiec

7. Lipiec

8. Sierpień
9. Wrzesień
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10. Październik
11. Listopad

12. Grudzień
x Razem

E. Rozliczenie dotacji przekazanej w okresie sprawozdawczym z wyłączeniem dotacji przekazanej na 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dotacji na uczestników zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, dotacji na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach oraz dotacji na 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.Roczna kwota otrzymanej dotacji- w zł
2.Roczna kwota dotacji należnej – w zł
3.Roczna kwota dotacji wykorzystanej-w zł
4.Kwota niewykorzystanej dotacji-w zł

F. Sposób wykorzystania przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym z wyłączeniem dotacji 

przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dotacji na 

uczestników zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dotacji na uczniów oddziałów integracyjnych 

w szkołach oraz dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

(art.35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

Rodzaj wydatków finansowych poniesionych w ramach dotacji. Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych ze 

środków dotacji w zł
Wydatki bieżące, o których mowa w art.35 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art.236 ust.2 ustawy 

o finansach publicznych

1.Wydatki bieżące jednostki poniesione na  cele działalności jednostki -

ogółem

w tym:

1.1Wynagrodzenia osoby fizycznej –zatrudnionej na podstawie umowy 

cywilnej, na stanowisku dyrektora. Wynagrodzenie osoby fizycznej 

prowadzącej zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, zatrudnionej 

na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.2 Wynagrodzenia nauczycieli netto

1.3 Wynagrodzenia pozostałych pracowników netto

1.4 Pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy i pracowników - ogółem
z pozycji 1.4. składki ZUS

z pozycji 1.4. podatek

1.5 Pozostałe wydatki bieżące jednostki poniesione na  cele działalności 
jednostki – ogółem
2.Wydatki bieżące na finalizowanie zadań organu prowadzącego jednostkę, 

o których mowa w art.10 ust.1 ustawy Prawo oświatowe
Wydatki bieżące, o których mowa w art.35 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  – 

ogółem

w tym

3.1 Książki i inne zbiory biblioteczne

3.2 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w placówce wychowania przedszkolnego, szkole

3.3 Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci, młodzieży
3.4 Meble

3.5 Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art.16f ust.3 ustawy 

o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za 

koszty przychodów w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania
4.Suma wydatków sfinansowanych z dotacji(1+2+3)

G. Rozliczenie dotacji przekazanej  na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ,uczniów oddziałów integracyjnych 

w szkołach.
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1.Roczna kwota otrzymanej dotacji- w zł
2.Roczna kwota dotacji należnej – w zł
3.Roczna kwota dotacji wykorzystanej-w zł
4.Kwota niewykorzystanej dotacji-w zł

H. Sposób wykorzystania dotacji w okresie sprawozdawczym przekazanej na uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach.

(art.35 ust.4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rodzaj wydatków finansowych poniesionych w ramach dotacji Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych ze 

środków dotacji w zł
1. Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

3.Wydatki na realizację zaleceń w ramach indywidualnych programów zajęć, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust.3 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

4.Wydatki na realizację zaleceń w ramach indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art.127 ust.3 Prawo 

oświatowe.
5.Wydatki na zapewnienie warunków realizacji indywidualnych programów 

zajęć, o których mowa w pkt 3 i indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych, o których mowa w pkt 4

6.Wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na 

realizację innych zadań niż w pkt 1-5, w wysokości niezbędnej dla realizacji 

zadań w zakresie kształcenia wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebnie 

kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych

7.Wydatki szkół na realizację zadań innych w pkt.1-5 wysokości wynikającej 
z wzoru, o którym mowa w art.35 ust.5 pkt.4 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych

3.Suma wydatków sfinansowanych z dotacji (1+2+3+4+5+6+7) w zł

I. Rozliczenie dotacji udzielonej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.Roczna kwota otrzymanej dotacji- w zł
2.Roczna kwota dotacji należnej - w zł
3.Roczna kwota dotacji wykorzystanej-w zł
4.Kwota niewykorzystanej dotacji-w zł

J. Sposób wykorzystania przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym na wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka.

Rodzaj wydatków finansowych poniesionych w ramach dotacji Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych ze 

środków dotacji w zł
Wydatki bieżące, o których mowa w art.35 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art.236 ust.2 ustawy 

o finansach publicznych.

1.Wydatki bieżące jednostki poniesione na  cele działalności jednostki.-

ogółem 

w tym:

1.1Wynagrodzenia osoby fizycznej –zatrudnionej na podstawie umowy 

cywilnej, na stanowisku dyrektora. Wynagrodzenie osoby fizycznej 

prowadzącej zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, zatrudnionej 

na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.2 Wynagrodzenia nauczycieli netto
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1.3 Wynagrodzenia pozostałych pracowników netto

1.4 Pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy i pracowników - ogółem
z pozycji 1.4 składki ZUS

z pozycji 1.4 podatek

1.5 Pozostałe wydatki bieżące jednostki poniesione na  cele działalności 
jednostki – ogółem 

2. Wydatki bieżące na finalizowanie zadań organu prowadzącego 

jednostkę, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
Wydatki bieżące, o których mowa w art.35 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 

ogółem.

w tym

3.1 Książki i inne zbiory biblioteczne

3.2 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w placówce wychowania przedszkolnego, szkole

3.3 Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci, młodzieży
3.4 Meble

3.5 Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art.16f ust.3 ustawy 

o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za 

koszty przychodów w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania
4.Suma wydatków sfinansowanych z dotacji (1+2+3).

Oświadczam, że wszystkie podane przeze  mnie  w rozliczeniu dotacji dane są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym

Miejscowość, data Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Rozliczenie dotacji powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji. 

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół lub placówek należy rozliczenie dotacji wypełnić dla każdej 
z szkół/placówek osobno. Wartość brutto wpisuje się w przypadku jednostek, dla których podatek VAT 

stanowi koszt działalności i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu 

Skarbowego, w przeciwnym przypadku należy wpisać wartość netto.

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez miasto Nowy Targ.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, 

ul. Krzywa 1.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl   lub  Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, 

telefon:  18 26 11 200.

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku o udzielenie i rozliczenie dotacji przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji w związku z prowadzeniem niepublicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej i niepublicznej szkoły 

podstawowej na terenie miasta Nowy Targ, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO) i w ustawie z dnia 

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (art.15-21, art.25, art.26, art.30, art.38 

ustawy)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 217 z późn. zm.).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania.

8. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie ma Pani/Pan  prawa żądania usunięcia tych danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora z obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.
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