
Załącznik Nr 1 

do Uchwały …../…../…  

Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia ……………....  
 

Sochaczew, dn. ………………… 

 

 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

 

Wniosek o przyznanie dotacji w ………… roku 

Nazwa i adres jednostki Organ prowadzący: 

 
 

 
 

 

Data i numer wpisu do ewidencji 

Data  ………………………….. 

Numer ………………………….. 

Data i numer nadania uprawnień  

Data …………………………. 

Numer …………………………. 

Planowana liczba uczniów w ……………..  roku 

Nazwa jednostki 

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

Planowana liczba uczniów             
w tym:             
Uczniów niepełnosprawnych z 

podziałem na rodzaje 

niepełnosprawności 

            

Dzieci objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
            

Liczba uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych 
            

Liczba uczniów w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

            

 

Rachunek bankowy jednostki, na który zostanie przekazana dotacja  

Rodzaj dotowanej działalności:  …………………………………………………………… 

Numer rachunku:   …………………………………………………………… 

Nazwa rachunku:   …………………………………………………………… 

Nazwa banku:    …………………………………………………………… 

Termin składania wniosku: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

 

 

 

…………………………..    …………………..………………… 



podpis     pieczątka i podpis  osoby prowadzącej jednostkę 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały …../…../…  

Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia ……………....  
 

Sochaczew, dn. …………….… 

      

 Burmistrz Miasta Sochaczew 

 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów - miesiąc……. rok………. 

Nazwa jednostki Organ prowadzący: 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki 

Liczba uczniów  

w tym:  

Uczniów klas I - III szkół podstawowych  

Uczniów oddziałów gimnazjalnych  
Uczniów niepełnosprawnych z podziałem na 

rodzaje niepełnosprawności 

 

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych 

 

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

 

Liczba uczniów z poszczególnych gmin  

w tym  

Gmina …………………..  

 

Sprawozdanie sporządził(a): 

 

 

……………………………  . ……………………………….………………… 

    Podpis          Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały …../…../…  

Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia ……………....  
 

Sochaczew, dn. …………….… 

       

 Burmistrz Miasta Sochaczew 

 

Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach 

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

Nazwa jednostki Organ prowadzący: 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w miesiącu poprzednim ……………………….. 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził(a): 

 

 

 

……………………………  . ……………………………….………………… 

    Podpis           Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały …../…../…  

Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia ……………....  
         

Sochaczew, dn. ………………… 

 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

Rozliczenie wykorzystania dotacji - rok ………… 

Nazwa jednostki Organ prowadzący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o kwocie dotacji otrzymanej przez jednostkę w okresie rozliczeniowym 

 

Kwota dotacji otrzymanej w 

okresie rozliczeniowym 

Kwota dotacji przeznaczonej 

na wydatki bieżące jednostki 

w okresie rozliczeniowym 

Kwota dotacji 

niewykorzystanej w okresie 

rozliczeniowym 

   

 

Zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki: 

Lp. Rodzaj wydatku 

Kwota poniesionych 

i udokumentowanych 

wydatków 

1 Wynagrodzenia pracowników    

2 Pochodne od wynagrodzeń pracowników  

3 Wydatki ponoszone na wynajem pomieszczeń  

4 Wydatki eksploatacyjne w tym: zakup energii  

5 Konserwacja i drobne naprawy oraz remonty  

6 Zakup książek oraz środków dydaktycznych służących 

procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

 

7 Pozostałe wydatki bieżące  

8  Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1, pkt. 2 

ustawy z dnia 27 października 2017r.  o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

Rozliczenie sporządził(a): 

 

…………………………..    ……………..…………….………… 
 Podpis      Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 


