
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zestawienie dokumentów, na podstawie, których sporządzono rozliczenie z wykorzystania dotacji na uczniów

w roku ……….20…

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

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
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Nr telefonu Numer adresu email

C. Zestawienie dokumentów, na podstawie, których sporządzono rozliczenie z wykorzystania dotacji na uczniów.
L

p.

Rodzaj i nr 

dokumentu 

(faktury, 

rachunku lub 

innego 

dokumentu 

księgowego)

Data 

wystawie

nia 

dokumen

tu

Data 

dokonanej 

płatności

Przedmiot 

dokonanego 

zakupu,

lub płatności

Pełna kwota 

zobowiązani

a

w zł 

brutto/netto

Kwota zobowiązania w zł 

rozliczona z: 

1.dotacji na uczniów 

z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego

2. dotacji na uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych

3.dotacji na uczniów oddziałów 

integracyjnych 

w szkołach 

Kwota zobowiązania 

w zł rozliczona 

z dotacji na wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka

Kwota zobowiązania 

 w zł

rozliczona 

z dotacji na uczniów 

z wyłączeniem  

dotacji wymienionych 

w kol.7 i 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem:

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

Miejscowość, data Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek
Rozliczenie dotacji powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji. W przypadku prowadzenia odrębnie 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.
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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 celowej 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.

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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