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Uchwała Nr XX/222/2008  
Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 31 marca 2008 roku 
 
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szkół zakładanych 

i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niŜ 
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.  

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 
art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Tekst 
jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miasta Nowy Targ uchwala co 
następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1 

1. Niniejsza uchwała reguluje: 
1) tryb udzielania i rozliczenia dotacji przekazywanych z budŜetu miasta Nowego Targu 

dla zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez podmioty 
inne niŜ jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie: 
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli 

publicznych specjalnych, 
b) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym 

z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych 
specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół 
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich,  

c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz 
niepublicznych przedszkoli specjalnych, 

d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym 
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych 
specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół 
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich, 

e) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niŜ szkoły 
wymienione pod lit. d, których zakładanie i prowadzenie naleŜy do ustawowych 
zadań gminy, 

f) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, 
g) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego. 

2) wysokości stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których przepis ustawy określa 
stawkę minimalną. 
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§ 2 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) ustawie bez bliŜszego określenia – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity z 2004 r. Dz. U Nr 256, poz.2572 z późn. 
zm.), 

2) dotacji – naleŜy przez to rozumieć udzieloną z budŜetu miasta Nowego Targu na 
zasadach określonych w przepisach art.80 lub art.90 ustawy i niniejszej uchwały 
dotacje, która jest „dotacją podmiotową” w rozumieniu art.106 ust.2 pkt.2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; 
z późn. zm.) przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieŜącej z tytułu 
prowadzenia szkoły lub przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego, 
o statusie wskazanym w  § 1  pkt.1 uchwały. 

3) podstawie obliczenia dotacji – naleŜy przez to rozumieć: 
a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego – wydatki bieŜące przewidziane 

na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ, 
a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego – kwota 
przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto 
Nowy Targ. W przypadku nieprowadzenia przez miasto Nowy Targ przedszkola 
samorządowego podstawą obliczenia dotacji są wydatki bieŜące ponoszone na 
jednego ucznia przez najbliŜszą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, 

b) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej – wydatki bieŜące przewidziane na 
jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez miasto Nowy Targ. 
W przypadku nieprowadzenia przez miasto Nowy Targ szkoły danego typu 
i rodzaju podstawą obliczenia jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły 
publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
miasta Nowego Targu, 

c) w przypadku dotacji dla przedszkola niepublicznego – wydatki bieŜące na jednego 
ucznia ustalone w budŜecie miasta Nowego Targu ponoszone na działające na 
obszarze miasta Nowego Targu przedszkola publiczne, z tym, Ŝe dla ucznia 
niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana dla 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto. W przypadku nie 
funkcjonowania na  terenie miasta Nowego Targu przedszkola publicznego 
podstawą obliczenia dotacji są wydatki bieŜące ponoszone w przeliczeniu na 
jednego ucznia przez najbliŜszą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, 

d) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – kwotę 
przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Nowy Targ, 

e) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – 
kwotę wydatków bieŜących ponoszonych przez miasto Nowy Targ na jednego 
ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku braku na 
terenie miasta Nowego Targu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą 
obliczenia dotacji są wydatki bieŜące w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone 
przez najbliŜszą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju; 

f) w przypadku dotacji do innych publicznych form wychowania przedszkolnego – 
kwotę wydatków bieŜących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez miasto Nowy Targ,  
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g) w przypadku dotacji do innych niepublicznych form wychowania, przedszkolnego 
– kwotę wydatków bieŜących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez miasto Nowy Targ.  

4) stawce dotacji – naleŜy przez to rozumieć odpowiedni ułamek procentowy o którym 
mowa w § 3 ust 1 uchwały, stosowany do obliczenia dotacji naleŜnej na jednego 
ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy ustawa uzaleŜnia wysokość tej dotacji 
od przemnoŜenia podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji, 

5) dotacji naleŜnej – naleŜy przez to rozumieć łączną kwotę pienięŜną przypadającą do  
wypłaty na rzecz przedszkola lub szkoły uprawnionej do dotacji, ustaloną w wyniku 
przemnoŜenia podstawy obliczenia dotacji przez ilość uczniów oraz dodatkowo, gdy 
przewiduje to ustawa, przez stawkę dotacji ustaloną w § 3 ust.1 niniejszej uchwały,  

6) dotacji naleŜnej na jednego ucznia – naleŜy przez to rozumieć kwotę pienięŜną na 
jednego ucznia przedszkola lub szkoły uprawnionej do dotacji równą podstawie 
obliczenia dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pienięŜną 
wynikającą  z pomnoŜenia podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji z § 3 
ust.1 niniejszej uchwały, 

7) najbliŜszej gminie – naleŜy przez to rozumieć tę gminę, która ponosi wydatki 
budŜetowe na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego 
samego typu i rodzaju, co działająca na terenie miasta Nowego Targu  i dotowana 
z budŜetu miasta Nowego Targu przedszkole lub szkoła niepubliczna i zarazem 
gminie której granica miejscowości stanowiącej siedzibę jej władz znajduje się 
najbliŜej, pod względem odległości liczonej w linii prostej, od granicy Miasta 
Nowego Targu, 

8) rachunku bankowym przedszkola lub szkoły – naleŜy rozumieć rachunek bankowy 
załoŜony przez osobę prowadzącą przedszkole lub szkolę, który słuŜy wyłącznie dla 
dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem przedszkola lub 
szkoły dotowanej, 

9) rozliczeniu dotacji – naleŜy przez to rozumieć przedstawienie miastu Nowy Targ 
niezbędnej do ustalenia dotacji naleŜnej na jednego ucznia informacji określonej w § 8 
ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały ,którym to czynnościom towarzyszy sprawdzenie 
prawidłowości ustalenia dotacji przekazanej przedszkolu (innej formie wychowania 
przedszkolnego)lub szkole dotowanej i ewentualne ustalenie wysokości zobowiązania 
miasta Nowego Targu z tytułu dopłaty na rzecz przedszkola lub szkoły, albo ustalenie 
kwoty pienięŜnej naleŜnej na rzecz miasta Nowego Targu w związku z obowiązkiem 
przedszkola lub szkoły z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości albo 
zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

10) uczniu – naleŜy przez to rozumieć ucznia szkoły lub wychowanka przedszkola. 
 

Rozdział  2 
Stawki dotacji 

 
§ 3 

1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie miasta Nowy Targ stawki dotacji: 
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego o którym 

mowa w § 1 ust.1  pkt 1 lit. a. uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent, który to 
ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na ucznia niepełnosprawnego przemnaŜa się 
przez właściwą podstawę obliczenia dotacji określoną w art.80 ust.2 ustawy i § 2 ust.1 
pkt.3 lit. a uchwały, 

2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c. uchwały – stawka dotacji wynosi 100 
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procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na ucznia 
niepełnosprawnego przemnaŜa się przez właściwą podstawę obliczenia dotacji 
określoną w art.90 ust. 2b ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. c uchwały, 

3) na ucznia, innego niŜ uczeń  określony w pkt 2, uczęszczającego do przedszkola 
niepublicznego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c. uchwały – stawka dotacji 
wynosi 75 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na ucznia 
przemnaŜa się przez właściwą podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 90 ust.2b 
ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. c uchwały,  

4) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki o której 
mowa w § 1 ust.1  pkt 1 lit. d. uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent, który to 
ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na ucznia przemnaŜa się przez podstawę 
obliczenia dotacji określoną w art.90 ust.2a ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. d uchwały, 

5) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej, innej niŜ szkoła z pkt 4 – stawka dotacji wynosi 50 procent, który to 
ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na ucznia przemnaŜa się przez podstawę 
obliczenia dotacji określoną w art.90 ust.3 ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. e uchwały, 

6) na ucznia uczęszczającego do innej publicznej formy wychowania przedszkolnego – 
stawka dotacji wynosi 50 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej na 
ucznia  przemnaŜa się przez podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 80 ust. 2b 
ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. f uchwały, 

7) na ucznia uczęszczającego do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego 
– stawka dotacji wynosi 40 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji naleŜnej 
na ucznia  przemnaŜa się przez podstawę obliczenia dotacji określoną w art. 90 ust. 2d 
ustawy i § 2 ust.1 pkt.3 lit. g uchwały, 

2. Przy obliczeniu dotacji naleŜnej na ucznia przedszkola lub szkoły nie wymienionego 
w ust.1, kwota dotacji zgodnie z ustawą, odpowiada podstawie obliczenia dotacji.  

 
Rozdział 3 

Tryb udzielenia dotacji 
 

§ 4 
1. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność o której mowa 

w § 1 uchwały jest przedłoŜenie -w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji - wniosku  o udzielenie dotacji , z podaniem informacji o planowanej 
liczbie uczniów.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji ,o którym mowa w ust.1 powinien zawierać następujące 
dane:  
1) nazwę wnioskodawcy i adres jego siedziby,  
2) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola (innej 

publicznej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły albo datę wydania i numer 
zaświadczenia o wpisie niepublicznego przedszkola(niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego) lub niepublicznej szkoły do ewidencji niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, 

3) datę rozpoczęcia działalności,  
4) planowaną ilość uczniów, którzy będą uczęszczać do publicznego lub niepublicznego 

przedszkola (innej publicznej lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego) 
bądź publicznej lub niepublicznej szkoły, do końca roku budŜetowego, na który 
udzielana jest dotacja wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku publicznego 
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lub niepublicznego przedszkola ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów 
nie będących mieszkańcami miasta Nowy Targ, 

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego publicznego lub niepublicznego 
przedszkola (innej publicznej lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego) 
bądź publicznej lub niepublicznej szkoły, na który będą przekazywane środki dotacji 
naleŜnej. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  
4. Wniosek o których mowa w ust. 1 winien być przedłoŜony w Sekretariacie Burmistrza 

Miasta Nowy Targ.  
 

§ 5 
1. Po uzyskaniu wniosku o którym mowa w § 4 ust. 1 uchwały Burmistrz Miasta        

Nowego Targu przy opracowywaniu projektu uchwały budŜetowej uwzględnia kwoty 
dotacji wynikające z zasad określonych w  uchwale i ustawie o systemie oświaty.  

2. Środki na wypłaty dotacji zabezpiecza się w budŜecie Miasta Nowego Targu.  
3. O wysokości kwoty dotacji Burmistrz Miasta Nowego Targu informuje na piśmie osobę 

prowadzącą publiczne lub niepubliczne przedszkole (inną formę wychowania 
przedszkolnego), szkołę do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

 
§ 6 

Dotacja roczna przekazywana będzie w 12 częściach miesięcznych do dwudziestego piątego 
dnia kaŜdego miesiąca roku budŜetowego następującego po roku złoŜenia wniosku 
o przyznanie dotacji, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą publiczną lub 
niepubliczną szkołę (przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego). 

 
§ 7 

1. W przypadku zmiany w trakcie roku budŜetowego podstawy obliczania dotacji dla 
przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły, o których mowa w § 1 
uchwały dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji rocznej i odpowiednio, o ustalona 
róŜnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku. 

2. O weryfikacji kwoty dotacji informuje się pisemnie osobę prowadzącą publiczne lub 
niepubliczne przedszkole (inną publiczną lub niepubliczną formę wychowania 
przedszkolnego), szkołę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji. 

 
 

Rozdział 4 
Tryb rozliczenia dotacji 

 
§ 8 

1. Kwota dotacji udzielanej w roku budŜetowym dla przedszkola (innej formy 
wychowania przedszkolnego) lub szkoły o której mowa w § l uchwały, podlega 
rozliczeniu poprzez: 

1) przedstawianie  organowi dotującemu przez osobę prowadzącą przedszkole (inną 
formę wychowania przedszkolnego) lub szkołę informacji o ilości uczniów oraz          
o aktualności prawa do otrzymywania dotacji, składanej do dnia 15 kaŜdego miesiąca, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania  pierwszej raty - 
według wzoru jak załącznik nr 2 do uchwały, 

2) ustalenie przypadającej na rzecz Miasta Nowy Targ naleŜności z tytułu zwrotu dotacji 
pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Miasta Nowy Targ z tytułu 
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uzupełnienia dotacji udzielonej o róŜnice miedzy dotacją udzielona a dotacja naleŜną 
na rok budŜetowy. 

2. NieprzedłoŜenie informacji o której mowa w § 8 ust.1 pkt l uchwały, bądź powzięcie 
przez Burmistrza Miasta Nowego Targu uzasadnionej informacji o ustaniu prawa 
przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego)lub szkoły do otrzymania dotacji, 
stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, o czym powiadamia się 
niezwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą przedszkole lub szkolę dotowaną. 
ZłoŜenie zaległej informacji wskazanej w § 8 ust.1 pkt l uchwały jest podstawą do 
przekazania zaległych rat dotacji naleŜnej i wypłaty raty na kolejny miesiąc roku 
budŜetowego. 

 
§ 9 

1. Przyjmuje się następujące zasady rozliczenia dotacji udzielonych (przekazanych) w I, II, 
III kwartale roku budŜetowego dla przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) 
lub szkoły dotowanej: 
1) Wysokość wypłaconej dotacji dla szkoły lub przedszkola (innej formy wychowania 

przedszkolnego)w danym kwartale korygowana będzie z uwzględnieniem danych z 
informacji określonej w § 8 ust. 1 pkt l uchwały oraz z uwzględnieniem 
zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji w terminie do 25 dnia miesiąca 
następującego po kwartale którego dotyczy rozliczenie.  

2) Kwota wyrównania dotacji naleŜnej dla przedszkola (innej formy wychowania 
przedszkolnego) lub szkoły za dany kwartał będzie powiększać ratę dotacji 
przekazywanej na miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło rozliczenie 
dotacji za dany kwartał. 

3) Kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości potrącona będzie z raty 
dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło 
rozliczenie dotacji danego kwartału. 

 
§ 10 

1. Rozliczenie dotacji przekazanej w IV  kwartale i ostateczne rozliczenia dotacji 
przekazanej za rok kalendarzowy przez Miasto Nowy Targ dokonywane jest w oparciu 
o informacje urzędowe oraz dane określone w  § 8 ust.1 pkt l uchwały do dnia 10 lutego 
roku następnego za dany rok kalendarzowy, o czym zawiadamia się pisemnie osobę 
prowadzącą przedszkole(inną formę wychowania przedszkolnego) lub szkołę dotowaną. 

2. Ustalona kwota zobowiązania Miasta Nowego Targu z tytułu wyrównania dotacji 
naleŜnej za rok budŜetowy przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub 
szkoły do ostatniego dnia 30 lutego roku następnego , za dany rok kalendarzowy. 

3. Ustalona i stanowiąca naleŜność Miasta Nowego Targu kwota zwrotu z tytułu pobrania 
dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych z art. 145 
ust. 5 i art. 190 ustawy powołanej z § 2 ust.1 pkt 2 uchwały, podlega niezwłocznemu 
wpłaceniu przez osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę na rachunek Urzędu Miasta 
Nowego Targu podany w piśmie wskazanym w ust. 1. 

4. Podmiot, który w nowym roku budŜetowym zakończył działalność w zakresie 
prowadzenia przedszkola(innej formy wychowania przedszkolnego) lub szkoły, albo 
który na podstawie art. 145 ust. 6 i art. 190 ustawy wskazanej w § 2 ust.1 pkt 2 uchwały 
utracił prawo do otrzymywania dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr l 
przekazuje informację o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do przedszkola 
lub szkoły w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji, a przypadku występowania 
„róŜnic" dokonuje zwrotu dotacji na rachunek Urzędu Miasta Nowego Targu wskazany 
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w piśmie jak ust. l, bądź otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za rok poprzedni na 
wskazany przez siebie rachunek. 

 
§ 11 

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Miasta Nowego Targu moŜliwości dochodzenie 
zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach z art. 145 i 146 
oraz art. 190 ustawy powołanej z § 2 ust.1 pkt 2 uchwały. 
 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe. 

 
§ 12 

Traci moc obowiązującą: 
Uchwała Nr XI/102/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 sierpnia  2007r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół 
zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niŜ 
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie. 

 
§ 13 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 
 

§ 14 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008r. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XX/222/08 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 31 marca 2008r. 

......................................................................... 
(oznaczenie wnioskodawcy) 

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

     (adres wnioskodawcy) 

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

(forma prawna wnioskodawcy) 
 

Burmistrz Miasta 
Nowy Targ 

 
Wnoszę o udzielenie dotacji dla ...................................................................................................................... 

(nazwa placówki) 
 

....................................................................................................................................... w roku .............................. 
(adres placówki) 

 

PoniŜej wymagane dane o placówce oświatowej: 
 

1. .......................................................................................................................................................................  
(typ i rodzaj placówki) 

 
2. [__]__] [__]__]  [__]__]__]__]     3.   [__]__]  [__]__] 

    (data wydania zezwolenia na działalność lub     (numer zezwolenia na działalność lub  
    wpisu do ewidencji działalności oświatowej)               wpisu do ewidencji działalności oświatowej) 

 
4.* [__]__] [__]__]  [__]__]__]__]               5.   [__]__]__] 

(data rozpoczęcia działalności)         (planowana ilość uczniów, którzy będą 
       uczęszczać do placówki w roku budŜetowym) 

 
             6.** [__]__]                 7.** [__]__] 
(planowana liczba uczniów niepełnosprawnych                  (planowana liczba uczniów nie będących 
 którzy będą uczęszczać do placówki do końca                  mieszkańcami Nowego Targu, którzy będą 
                   roku budŜetowego)          uczęszczali do placówki do końca roku budŜetowego 

 
8. .......................................................................  ....................................................................................................... 

(nazwa banku)     (numer  rachunku bankowego placówki oświatowej) 

 
Świadomy/ma/ odpowiedzialności za nienaleŜne pobranie dotacji stwierdzam niniejszym 
zgodność podanych powyŜej j danych z posiadaną dokumentacją. 

 
 
 
 

Nowy Targ, dnia .........................................                                      ......................................................... 
                     Nazwisko i imię osoby prowadzącej 
                  szkołę / przedszkole 
                      Pieczęć i podpis 
 

 *  obowiązuje przy złoŜeniu pierwszego wniosku 
**  dotyczy przedszkoli 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XX/222/08 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 31 marca 2008r. 

Informacja 
o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień  do otrzymywania 
dotacji z budŜetu miasta Nowy Targ  na miesiąc .................................................................200......r. 

 
Nazwa i adres szkoły*/ przedszkola* 
 
Faktyczna liczba uczniów w 
miesiącu poprzedzającym 

miesiąc składania 
informacji 

Przewidywana ilość uczniów 
w miesiącu w którym 

składana jest informacja 

Przewidywana ilość uczniów 
w miesiącu następującym po 
miesiącu w którym składana 

jest informacja 
miesiąc, rok 
 

 miesiąc, rok 
 

 miesiąc, rok 
 

 

liczba uczniów  
 

 liczba uczniów  
 

 liczba uczniów  
 

 

w tym:  
niepełnospr. 

 w tym:  
niepełnospr.  w tym:  

niepełnospr. 
 

(zał. nr 1 – imienny wykaz 
wszystkich uczniów, przedszko-
la / szkoły – ze wskazaniem 
miejsca  zamieszkania uczniów 
nie zamieszkałych w Nowym 
Targu). 

(zał. nr 2 – imienny wykaz 
uczniów, przedszkola / szkoły 
nie zamieszkałych na terenie 
miasta – ze wskazaniem miejsca 
ich zamieszkania). 

(zał. nr 3 – imienny wykaz 
uczniów, przedszkola / szkoły 
nie zamieszkałych na terenie 
miasta – ze wskazaniem miejsca 
ich zamieszkania). 

 
Świadom odpowiedzialności za nienaleŜne pobranie dotacji (z art. 82 Kodeksu  
karnego skarbowego) poświadczam aktualność prawa szkoły* przedszkola* do  
otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłoŜonego w dniu 
......................................... wniosku o udzielenie dotacji. 
 
Uwagi 
.....................................................................................................................................................................................

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

Informacja o zmianie rachunku bankowego: 
Nowy numer rachunku bankowego szkoły / przedszkola:  
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
........................................................            ........................................................... 
Nazwisko i imię sporządzającego               Nazwisko i imię osoby prowadzącej 
      zestawienie, nr telefonu                szkołę / przedszkole 
      Data, pieczęć i podpis                    Pieczęć i podpis 
 
 

• Niepotrzebne skreślić 

 


