
 

I. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i wniosek o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej 

 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 

2. Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

 

II. Uchwały dotacyjne w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2018 r. 

4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie miasta, a także 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

4a.Wniosek o udzielenie dotacji 

4b. Informacja o liczbie uczniów na dany miesiąc 

4c. Informacja o liczbie uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe 

4d. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu miasta 

5. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i 

niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na 

terenie miasta, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz 

terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

6. Uchwała w sprawie dotacji dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 

września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 



III. Kontrola dotacji 

7. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 

8. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej 

9. Wystąpienie pokontrolne do kontrolowanej jednostki 

 

IV. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji 

10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej 

zwrotowi 

11. Zawiadomienie strony o dołączeniu do protokołu dokumentów zgromadzonych w trakcie 

kontroli 

12. Wezwanie świadka na przesłuchanie 

13. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka 

14. Zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym 

15. Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi 

 

V. Dochodzenie zwrotu dotacji od beneficjenta 

16. Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi 

17. Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi 

18. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej 

VI. Wzajemne rozliczenia między gminami z tytułu zwrotu dotacji udzielonej 

na dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej 

19. Nota księgowa o zwrot transzy dotacji za styczeń 2018 r. 



20. Nota księgowa związana z aktualizacją październikową w sytuacji określonej w art. 43 

ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku ze 

zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji 

21. Nota księgowa związana z aktualizacją październikową w sytuacji określonej w art. 43 

ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku ze 

zmniejszeniem podstawowej kwoty dotacji 

VII. Przejrzystość rozliczenia dotacji oświatowej 

22. Opłata za wynajem pomieszczeń dydaktycznych 

23. Opis wydatków dotyczących ucznia niepełnosprawnego 

 

VIII. Dochodzenie wypłaty dotacji 

24. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

25. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

26. Skarga na uchwałę 

27. Skarga na czynność ustalenia wysokości dotacji 

 

IX. Kalkulatory 

28. Kalkulator wskaźnika zwiększającego na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 93 i art. 94 ust. 

1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

 

X. Wzorcowe przykłady uchwał konkretnych JST 

29. Uchwała rady gminy 

30. Uchwała rady powiatu 

31. Uchwała rady miasta na prawach powiatu 



 


