
Wzory: 
 

 
 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 

2. Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wzór obowiązujący do 

31.08.2019 i od 1.9.2019 

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wzór obowiązujący 

do 31.08.2019 i od 1.9.2019 

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 (zm. od 2019 – 

rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne) 

5. Wniosek o udzielenie dotacji 

6. Informacja o liczbie uczniów na dany miesiąc 

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

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe 

8. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu miasta  

9. 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, i placówkom 

prowadzonym na terenie miasta, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

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

prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne  

11. Uchwała w sprawie zwiększenia wysokości dotacji na podstawie art. 39 FinZadOśwU  

12. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 

13. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej 



14. Wystąpienie pokontrolne do kontrolowanej jednostki 

15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia dotacji podlegającej 

zwrotowi 

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

kontroli 

17. Wezwanie świadka na przesłuchanie 

18. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu w postaci przesłuchania świadka 

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

21. Decyzja określająca dotację podlegającą zwrotowi 

21. Podanie do samorządu o umorzenie dotacji podlegającej zwrotowi 

22. Decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi 

23. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej 

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

25. 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. 

26. 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 

 
 


