
                                                                                                                 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/292/20 

   Rady Powiatu Stargardzkiego  z dnia 28     

                                października 2020 r. 

  
Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji za rok …….………. 

 

Uwaga: dla każdej szkoły/placówki należy złożyć odrębnie 
 

Pieczęć wpływu  Nr sprawy: 

…………………………………………………….. 
(wypełnia Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

Termin składania: do 7 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. 

Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Stargardzie. 

Część A 

Dane o organie prowadzącym 

Wnioskodawca:   Osoba prawna   Osoba fizyczna 

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych) 

  

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej (osób fizycznych) 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Dane o szkole / placówce 

Nazwa  

 

Adres 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

REGON  NIP  
 

 
Niepubliczna   

Publiczna 

Data i nr aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Starostę Stargardzkiego 
Data i nr wydania przez Starostę Stargardzkiego zezwolenia na założenie 

szkoły/placówki 

 



3. Faktyczna liczba uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dotowanej szkoły/placówki w 

okresie od początku do końca okresu rozliczeniowego (podać za każdy miesiąc osobno): 

1) liczba uczniów w szkole, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (bez uczniów niepełnosprawnych, o których 

mowa w pkt 2 oraz uczniów o których mowa w pkt 3,4,5,6,7,8,9,10): 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

2) liczba uczniów niepełnosprawnych w szkole w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 
3) liczba uczniów korzystających z internatu prowadzonego przez szkołę: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

4) liczba uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (ZSZ) i branżowej szkoły I stopnia (BS 1 st.) młodociani pracownicy: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

5) liczba uczniów klasy 1 szkoły zawodowej, wybrane zawody bez młodocianych: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

6) liczba uczniów klasy 1 szkoły zawodowej, wybrane zawody młodociani: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

7) liczba uczniów klasy 1 bez młodocianych pracowników zawody szczególne: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

8) liczba uczniów klasy 1 młodociani pracownicy zawody szczególne 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

 



 

9) liczbie uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

10) Inne (podać jakie): 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

11) liczba uczniów w szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

12) liczba uczniów w szkole, o której mowa w art.2 pkt 30 ustawy, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych w poszczególnych miesiącach: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

13) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

14) liczba wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tym ośrodku: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

15) liczba uczniów po egzaminach maturalnych lub egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - ..................., kwota otrzymanej 

dotacji -  ........................ 

 

16) liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji  - …………......, 

kwota otrzymanej dotacji - ..........…………….... 

 

17) liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: 

Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: Kwota otrzymanej dotacji 

w …… roku 

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

            
 

 

 



Część B 

1. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na uczniów szkoły/placówki dla młodzieży nie będącej szkołą specjalną: liceum 

ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia oraz dotacji otrzymanej na wychowanków internatu 

Wyszczególnienie 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Różnica pomiędzy kwotą 

otrzymanej dotacji, a 

kwotą wykorzystanej dotacji 

(ze znakiem dodatnim 

niewykorzystana kwota dotacji 

do zwrotu) 

1 2 3 4 
1. Kwota dotacji ogółem: w tym:    

2. 

Kwota dotacji na realizację zadań niezwiązanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja na uczniów niebędących 

uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach innych niż 

integracyjne i specjalne oraz na wychowanków internatu w 

szkole) 

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji 

zawiera część C.1 rozliczenia 

   

3. 

Kwota dotacji na realizację zadań związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja na wszystkich uczniów 

oddziałów integracyjnych i specjalnych oraz na uczniów 

niepełnosprawnych w oddziałach innych niż integracyjne i 

specjalne) w tym: 

   

3.1 

Kwota dotacji na realizację zadań wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na zapewnienie warunków 

ich realizacji 

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.2 

rozliczenia 

  

3.2 

Kwota dotacji na realizację zadań innych niż wynikające bezpośrednio z zaleceń 

zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w kwocie 

nieprzekraczającej limitu z pozycji 6 

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.3 

rozliczenia 

 

Obliczenie limitu wydatków, o którym mowa w pozycji 3.2, dokonywane na podstawie wzoru  zawartego w art. 35 ust. 5 pkt 4 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17, z późn. zm.) - dotyczy wyłącznie 

szkół, w których w roku budżetowym, za który składane jest rozliczenie, kształcono uczniów niepełnosprawnych  

4 

Kwota wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym w szkole, z  

uwzględnieniem wydatków sfinansowanych ze środków innych niż dotacja (wyrażona literą 

W we wzorze ustawowym) - obejmuje tylko te rodzaje wydatków bieżących, które 

kwalifikują się do rozliczenia z dotacji, nie obejmuje wydatków bieżących na prowadzenie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz internatu w szkole 

 

5 

Wskaźnik służący określeniu limitu wydatków z dotacji na zadania inne niż wynikające 

bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 

(wyrażony ułamkiem we wzorze ustawowym) 

 

6 

Limit wydatków z dotacji na zadania inne niż wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego (kwota z pozycji 4 x wartość wskaźnika 

z pozycji 5) 

 

 
2. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkole dla młodzieży 

niebędącą szkołą specjalną 

1. Kwota otrzymanej dotacji  

2. Kwota dotacji wykorzystanej  

3. 
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą dotacji wykorzystanej 
(ze znakiem dodatnim niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu)  

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.1 rozliczenia 

 

 



3. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na uczniów szkoły dla dorosłych, szkoły branżowej II stopnia lub szkoły 

policealnej 

(udzielonej na podstawie art. 25 ust. 3 lub art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)  

1. Kwota otrzymanej dotacji  

2. 
Kwota należnej dotacji na uczniów, którzy uczestniczyli w okresie styczeń – grudzień w co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach 
 

3. 
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą należnej dotacji 
(ze znakiem dodatnim nadpłacona kwota dotacji do zwrotu) 

 

4. Kwota dotacji wykorzystanej, w odniesieniu do kwoty dotacji należnej z poz. 2  

5. 
Różnica pomiędzy kwotą należnej dotacji, a kwotą dotacji wykorzystanej 
(ze znakiem dodatnim nadpłacona kwota dotacji do zwrotu)  

     Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.1 rozliczenia 

4. Informacja z wykorzystania dotacji otrzymanej na uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły branżowej II stopnia i 

szkoły policealnej, którzy uzyskali odpowiednio: świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia lub dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe/ dyplom zawodowy (udzielonej na podstawie art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych) 

1. Kwota otrzymanej dotacji  

2. Kwota dotacji wykorzystanej  

3. 
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą dotacji wykorzystanej 
(ze znakiem dodatnim niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu)  

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.1 rozliczenia 

 
5. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkole branżowej II stopnia 

lub szkole policealnej, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji (udzielonej na podstawie art. 31 i art. 31a ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) 

1. Kwota otrzymanej dotacji  

2. Kwota dotacji wykorzystanej  

3. 
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą dotacji wykorzystanej 
(ze znakiem dodatnim niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu)  

Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji zawiera część C.1 rozliczenia 

Część C 

1. Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej (dla każdej dotacji odrębnie): 

Dotyczy dotacji otrzymanej na: 

1) uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach innych niż integracyjne i specjalne w szkole dla młodzieży niebędącej  

szkołą specjalną oraz na wychowanków internatu w szkole, 

2) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkole dla młodzieży niebędącej szkołą specjalną, 

3) uczniów szkoły dla dorosłych, szkoły branżowej II stopnia lub szkoły policealnej, 

4) uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły branżowej II stopnia i szkoły policealnej, którzy uzyskali odpowiednio:  

świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie  

było prowadzone w branżowej szkole II stopnia lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe / dyplom zawodowy,  

5) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkole branżowej II stopnia lub szkole policealnej, którzy zdali egzamin  

zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, 

 

 



Lp. 

Dowód księgowy stanowiący podstawę realizacji wydatku 

i rozliczenia dotacji 
Wydatek z dotacji  

Nazwa dokumentu Numer 

dokumentu 

Data 

wystawienia 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota ogółem 

na dowodzie 

księgowym 

Data wydatku   

(data zapłaty) 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota wydatku 

sfinansowana z 

dotacji 
Nazwa towaru/usługi/ 

Przeznaczenie wydatku 

1. 
 

       

2.        

3.        

4.        

…        

Ogółem  

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzący

2. Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na: 

uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych oraz na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach innych niż integracyjne i specjalne w szkole dla 

młodzieży niebędącej szkołą specjalną (bez uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) w zakresie wydatków związanych z 

realizacją zadań wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnieniem warunków 

ich realizacji 

 

Lp. 

Dowód księgowy stanowiący podstawę realizacji wydatku i 

rozliczenia dotacji Wydatek z dotacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa  dokumentu Numer 

dokumentu 

Data 

wystawienia 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota ogółem 

na dowodzie 

księgowym 

Data wydatku   

(data zapłaty) 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota wydatku 

sfinansowana z 

dotacji 
Nazwa towaru/usługi/ 

Przeznaczenie wydatku 

1.        

2.        

3.        

4.        

…        

Ogółem  

 

………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzący



3. Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na: 

uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych oraz na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach innych niż integracyjne i specjalne w 

szkole dla młodzieży niebędącej szkołą specjalną (bez uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) w zakresie wydatków 

związanych z realizacją zadań innych niż wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia  

 

Lp. 

Dowód księgowy stanowiący podstawę realizacji wydatku i 

rozliczenia dotacji Wydatek z dotacji  

Nazwa dokumentu Numer 

dokumentu 

Data 

wystawienia 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota ogółem 

na dowodzie 

księgowym 

Data wydatku   

(data zapłaty) 
(rok-miesiąc-

dzień) 

Kwota wydatku 

sfinansowana z 

dotacji 
Nazwa towaru/usługi/ 

Przeznaczenie wydatku 

1.        

2.        

3.        

4.        

…        

Ogółem  

 

………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzący

Część D 

Dane do kontaktu z osobą sporządzającą rozliczenie:  

 
 

 

………………………………………….. …………………………. …………………………………………………………………. 
 nr tel.                                            e-mail                                                                                   Imię i nazwisko 

Dane osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:  

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Tytuł prawny/Pełniona funkcja 

(w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba prawna lub w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna reprezentowana  

przez inną osobę fizyczną – należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji) 

 

 

 

 

Informacja o osobie uprawnionej do składania rozliczenia otrzymanej dotacji: 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Pełniona funkcja 

w przypadku, gdy informacji nie podpisuje organ prowadzący należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie) 

 

 

 



 

1.  Oświadczenia i podpisy osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący: 

1) Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością, 

2) Oświadczenie, że znane są mi przepisy  obowiązku prowadzenia bazy danych systemu informacji oświatowej i obowiązku przekazywania 

tych danych do bazy danych SIO, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

 

 

 

 

    ……………………………………….                                                 …………….………………………………………… 

            Miejscowość, data                                                                 czytelny podpis osoby upoważnionej do składania wniosku 

Część E (wypełnia organ przyjmujący rozliczenie) 

Sprawdzono zgodność rozliczenia z kwotą przekazanej dotacji w roku budżetowym 

 

 

 

 

 

          ……………………………                                                 …………………………….. 
                data, podpis osoby sprawdzającej                                                                                      data, podpis Dyrektora Wydziału  

                                                                                                                                                                                  Oświaty, Kultury i Sportu           
 

 


