Uchwala Nr XLVII/238/17
Rady Gminy Pacanow
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pacanow oraz zakresu
i trybu kontroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 90 ust. 4 oraz w z w i ^ k u z
art. 80 ust. 5d ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1943 z pozn. zm.) - Rada Gminy Pacanow uchwala, CO nast^puje:
§1
Uchwala okresla tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich
wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne nie b^d^ce jednostk^ samorzadu terytorialnego lub osoby
fizyczne.
§2
1. Niepubliczne przedszkola, nieb^d^ce przedszkolami specjalnymi, spelniajqce wymagania
okreslone w art. 90 ust. l b ustawy o systemie oswiaty, otrzymuj^ na kazdego ucznia
z budzetu Gminy Pacanow dotacj? w wysokosci rownej podstawowej kwocie dotacji dla
przedszkoli,

oglaszanej

w Biuletynie Informacji

Publicznej

Gminy Pacanow,

z

zastrzezeniem ust, 5.
2. Niepubliczne przedszkola, nieb^d^ce przedszkolami specjalnymi, ktore nie spelniaj^
warunkow okreslonych w art. 90 ust. l b ustawy o systemie oswiaty, otrzymuj^ na kazdego
ucznia z budzetu Gminy Pacanow dotacj? w wysokosci rownej 75% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, oglaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanow,
z zastrzezeniem ust. 5.
3. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzaca wychowanie przedszkolne w niepublicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, spelniaj^cej wymagania okreslone w art. 90 ust.
Ic ustawy o systemie oswiaty, otrzymuje na kazdego ucznia z budzetu Gminy Pacanow
dotacj? w wysokosci rownej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oglaszanej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanow z zastrzezeniem ust. 5.
4. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzaca wychowanie przedszkolne w niepublicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, niespelniaj^cej warunkow, o ktorych mowa w
art. 90 ust. Ic ustawy o systemie oswiaty, otrzymuje na kazdego ucznia dotacj? z budzetu
Gminy Pacanow w wysokosci nie nizszej niz 40% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli,

oglaszanej

zastrzezeniem ust. 5.

w

Biuletynie Informacji

Publicznej

Gminy Pacanow,

z

5. Dotacja na niepelnosprawnego

ucznia przedszkola

oraz innej formy wychowania

przedszkolnego, o ktorych mowa w ust. 1-4, otrzymywana z budzetu Gminy Pacanow, nie
moze bye nizsza niz kwota przewidziana na takiego ucznia
odpowiednio przedszkola

niepelnosprawnego,

lub innej formy wychowania przedszkolnego

w

cz?sci

oswiatowej subwencji ogolnej dla Gminy Pacanow.
6. Niepubliczne przedszkola, irrne formy wychowania przedszkolnego,

ktore prowadz^

zaj?cia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymuje na kazdego uczestnika tych zaj?c dotacj?
z budzetu Gminy Pacanow w wysokosci rownej kwocie przewidzianej na takiego
uczestnika zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych w cz?sci oswiatowej subwencji ogolnej
dla Gminy Pacanow.
7. Niepubliczne przedszkola, iime formy wychowania przedszkolnego, ktore prowadz^
wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka - niezaleznie

od podstawowej

dotacji na

wychowanka - otrzymuje na kazde dziecko obj?te wczesnym wspomaganiem rozwoju,
dotacj? z budzetu Gminy Pacanow w wysokosci rownej kwocie przewidzianej na takie
dziecko obj?te wczesnym wspomaganiem rozwoju w cz?sci oswiatowej subwencji ogolnej
dla Gminy Pacanow.
§3
1. Osoby prowadz^ce niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego,
skladaJ4 odr^bne wnioski o udzielenie dotacji dla kazdej

prowadzonej jednostki

oswiatowej, zawieraj^ce informacje o planowanej liczbie wychowankow - nie pozniej, niz
do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok udzielenia dotacji.
2. Obowi^zku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje si? do niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 2 ust. 1, 3 - w roku, w
ktorym dotacja zostala przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

, .

3. Wzor wniosku okresla zal^cznik nr 1 do uchwaly.
§4
1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzaca niepubliczne przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, o ktorych mowa w § 2 sklada w terminie do 10 dnia
kazdego miesiaca w Urz?dzie Gminy Pacanow informacj? o faktycznej liczbie uczniow
przedszkola,

innej formy wychowania przedszkolnego,

a takze uczestnikow zaj?c

rewalidacyjno-wychowawczych i dzieci obj?tych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na
ktorych przysluguje dotacja, okreslona w § 2 - wedlug stanu na pierwszy dzieh danego
miesiaca, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Informacj? o liczbie uczniow lub wychowankow, ktorzy zostali przyj?ci lub odeszli
z dotowanej jednostki oswiatowej po pierwszym dniu danego miesiaca, ktorego dotyczyla
informacja skiada si? wraz z informacji o liczbie uczniow lub wychowankow w miesi^cu
nast?pnym - z podaniem liczby dni pozostawania uczniem lub wychowankiem.
3. Wzor informacji okresla zalqcznik nr 2 do uchwaly.

^ ^ ^ ^

§5
1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzaca przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego, o ktorych mowa w § 2 jest zobowi^zana przekazywac do Urz?du Gminy
Pacanow pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
a) kwartalne - w terminie do 15 dnia, po zakohczeniu kazdego kwartalu;
b) roczne - w terminie do 20 stycznia roku nast?pnego.
2. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadz^ce niepubliczne przedszkole, inn^ form?
wychowania przedszkolnego, ktore kohcz^ swoJ4 dzialalnosc w trakcie trwania roku
kalendarzowego skladaj^, w terminie do 15 dnia nast^puj^cego po terminie zakonczenia
dzialalnosci, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od
poczatku roku kalendarzowego do dnia zakonczenia dzialalnosci.
3. Wzor rozliczenia dotacji stanowi zal^cznik nr 3 do uchwaly.
4. Organ dotuj^cy ma prawo z^dania wyjasnieh i dodatkowych informacji w zakresie
zlozonych rozliczeh oraz korekt tych rozliczen.
5. Poprawnie sporz^dzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu
przez organ dotuj^cy w terminie 14 dni od dnia wplywu rozliczenia.
§6
1. Organowi dotuj^cemu przyshiguje prawo kontroli prawidlowosci pobrania dotacji, w t y m
faktycznej liczby uczniow lub wychowankow dotowanej jednostki oswiatowej i rzetelnego
podawania rodzajow niepelnosprawnosci uczniow lub wychowankow oraz prawidlowosci
wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatkow na ksztalcenie, wychowanie i
opiek?, w tym ksztalcenie specjalne i profilaktyk? spoleczn^ przez jednostki, o ktorych mowa
w§2.
2. Kontrola obejmuje:
1) prawidlowosc danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesi?cznej
informacji o liczbie uczniow i w rozliczeniach dotacji - na podstawie:
-

dokumentacji przebiegu nauczania,

-

umow o nauczanie i wychowanie uczniow oraz wychowankow,

-

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz

-

orzeczen o potrzebie ksztalcenia specjalnego albo indywidualnego
obowi^zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania, a takze o potrzebie zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych,
- innych dokumentow dotycz^cych prawidlowosci pobrania dotacji, w tym
zawieraj^cych dane osobowe uczniow i wychowankow;
2) prawidlowosc wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o ktorym mowa w
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oswiaty - na podstawie dokumentacji finansowoksi?gowej i organizacyjnej, obejmuj^cej:
- ewidencj? ksi?gowi,
'
\

dowody

wyci^gi z dotacyjnego rachunku bankowego,
zrodlowe (faktury, rachunki, listy wyplat wynagrodzeh)
swiadczqcych o rodzajach dokonanych wydatkow.

-

1. Kontrol? przeprowadzaj^ pracownicy Urz?du Gminy Pacanow na podstawie imiennego
upowaznienia

Wojta Gminy Pacanow lub pracownika

Urz?du

Gminy Pacanow

upowaznionego przez Wojta.
2. Upowaznienie zawiera:
a) oznaczenie organu, dat? i miejsce wystawienia;
b) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
c) imiona i nazwiska upowaznionych pracownikow;
d) okreslenie nazwy kontrolowanej jednostki oswiatowej i osoby j ^ prowadz^cej;
e) okreslenie zakresu kontroli;
f)

dat? rozpocz?cia i przewidywany termin zakonczenia kontroli;

g) podpis osoby udzielaj^cej upowaznienia z podaniem zajmowanego

stanowiska i

funkcji.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontroluj^cy zawiadamia kontrolowana jednostk?
oswiatow^ telefonicznie lub pisemnie - nie pozniej niz na 3 dni przed terminem
rozpocz?cia kontroli.
4. Czynnosci kontrolne przeprowadza si? w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach
i godzinach pracy obowi^zuj^cych w jednostce kontrolowanej oraz w obecnosci jego
pracownikow, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych
pomi?dzy kontroluj^cymi, a osobami reprezentuj^cymi jednostki kontrolowane.
5. W przypadku nieposiadania

dokumentow, obj?tych kontrol^ w siedzibie jednostki

kontrolowanej, organ prowadzacy zobowiazany jest dostarczyc i udost?pnic kontrolujqcym
dokumenty w miejscu, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontroluj^cym
- nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie
dokumentow podlegaj^cych kontroli.
6. Kontroluj^cy majq prawo wgl^du do dokumentacji, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 uchwaly
oraz do dokonywania z niej odpisow i kserokopii. Kserokopie sluz^ce jako zal^czniki do
protokolu kontroli powirmy bye poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby
reprezentuj^ce kontrolowane jednostki oswiatowe.
7. W razie potrzeby kontroluj^cy mog^ wyst?powac do organu prowadz^cego kontrolowana
jednostk? lub do jej dyrektora o udzielanie wyjasnien, sporz^dzanie obliczeh i zestawieh w
zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.
§8
1. Z przeprowadzonej kontroli sporz^dza si? protokol kontroli w dwoch jednobrzmi^cych
egzemplarzach, ktory podpisuj^ kontroluj^cy i przedstawiciele kontrolowanej jednostki
oswiatowej: osoba prowadzaca lub reprezentuj^ca
kontrolowanej jednostki.
2. Protokol kontroli powinien zawierac:

\

organ prowadzacy oraz dyrektor

a) nazw? kontrolowanej jednostki w pelnym brzmieniu i jej adres,
b) wskazanie organu prowadz^cego,
c) imiona, nazwiska i stanowiska sluzbowe osob przeprowadzajqcych kontrol?,
d) dat? rozpocz?cia i zakonczenia kontroli,
e) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj?tego kontrol^,
f)

imi? i nazwisko osoby reprezentuj^cej kontrolowana jednostk^ (dyrektora) i
osoby pelni^cej funkcj? glownego ksi?gowego,

g) opis dokonanych ustalen faktycznych,
h) opis stwierdzonych nieprawidlowosci z uwzgl?dnieniem ich przyczyn i skutkow,
i)

opis dokumentacji dotycz^cej przeprowadzonych dowodow,

j)

informacj? o sporz^dzonych zal^cznikach stanowi^cych dowody w stosunku do
ustalen protokolu kontroli,

k) informacj? o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki i organu
prowadz^cego o przysluguj^cym im prawie odmowy podpisania protokolu i
zlozenia pisemnych wyjasnieh, co do przyczyny tej odmowy,
1) dane o liczbie egzemplarzy protokolu oraz informacj? o dor?czeniu jednego
egzemplarza kontrolowanemu,
m) podpisy osob kontroluj^cych oraz przedstawiciela kontrolowanego i osoby
prowadz^cej lub osoby reprezentuj^cej organ prowadzacy.
§9
1. Jezeli osoba reprezentuj^ca lub prowadzaca kontrolowana jednostk? odmawia podpisania
protokolu - protokol podpisuj^ jedynie osoby kontrolujqce, czyni^c w nim adnotacj?
o odmowie podpisania protokolu oraz dolqczaj^ pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy
podpisu.
2. Odmowa podpisania protokolu nie wstrzymuje wydania wnioskow pokontrolnych oraz
dochodzenia zwrotu dotacji w trybie okreslonym w odr?bnych przepisach.
3. Osoba reprezentuj^ca lub prowadzaca kontrolowana jednostk? oswiatow^ moze zglosic
Wojtowi Gminy Pacanow w terminie 7 dni od dnia podpisania protokolu kontroli, pisemne
wyjasnienia lub zastrzezenia, co do ustalen zawartych w protokole.
4. Wojt Gminy Pacanow rozpatruje zlozone wyjasnienia i zastrzezenia oraz zawiadamia
pisemnie kontrolowana jednostk? o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia
ich wplywu.
§10
1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidlowosci majqcych wplyw na
prawo do dotacji lub na wysokosc dotacji, przysluguj^cej kontrolowanej jednostce, Wojt
Gminy Pacanow w terminie 14 dni od dnia podpisania protokolu albo od dnia wplywu
wyjasnieh lub zastrzezeh, o ktorych mowa w § 9 ust. 3, kieruje do kontrolowanego
podmiotu wyst^pienie pokontrolne wzywaj^ce do zwrotu calosci lub cz?sci przekazanej
dotacji.
2. Wyst^pienia pokontrolnego nie kieruje si?, jezeli Wojt Gminy Pacanow uwzgl?dni
wyjasnienia lub zastrzezenia, o ktorych mowa w § 9 ust. 3.

3. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst^pienia pokontrolnego
zawiadamiaji Wojta Gminy Pacanow o realizacji wnioskow zawartych w wyst^pieniu
pokontrolnym.
§11
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow.
§12
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego.

PRZ!

)BNrcZy^CY

Nowickl

Zal^cznik nr 1
do Uchwala Nr X L VII/238/17
Rady Gminy Pacanow
z dnia 28 listopada 2017 r.
(pieczqc organu
prowadzqcego
- osoby prawnej lub imi§ i
nazwisko osoby fizycznej)
Wojt Gminy Pacanow

Wniosek o udzielenie dotacji oswiatowej na

rok

1. Nazwa i adres wnioskodawcy: osoby prowadz^cej

2. Dane przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego (zwanej dalej "jednostk^
oswiatow^"):
a) nazwa

b) typ, rodzaj jednostki oswiatowej,

c) charakter: niepubliczny
d) adres i numery telefonow jednostki oswiatowej

3. Numer i data zaswiadczenia o wpisie do ewidencji jednostek oswiatowych niepublicznych.

4. Nazwa

banku

i

numer

rachunku

5. Planowana liczba wychowankow w

bankowego

dotowanej

jednostki

oswiatowej

roku
a) w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego:
'^
w okresach: styczen - sierpieh
wrzesieh - grudzieh

-

b)

w tym planowana liczba uczniow niepeinosprawnych z podaniem rodzajow
niepelnosprawnosci:
w okresach: styczen - sierpieh
wrzesieh - grudzien

w przedszkolach, innych formach przedszkolnych, prowadz^cych wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka - planowana liczba dzieci obj?tych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka:
w okresach:

styczen - sierpien

wrzesieh - grudzieh

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, ktore prowadzq zaj?cia
rewalidacyjno-wychowawcze - planowana liczba uczestnikow tych zaj?c:
w okresach:

styczen - sierpien

wrzesieh - grudzieh

d) w szkolach realizujacych obowiazek szkolny lub nauki, w ktorych zorganizowano
intemat - planowana liczba wychowankow tego intematu:
w okresach: styczen - sierpieh
wrzesieh - grudzieh

Zobowi^zuj? si? do comiesi?cznego skladania informacji o aktualnej liczbie uczniow lub
wychowankow.

(miejscowosc, data)

(pieczqtka imienna i
podpis osoby fizycznej lub
przedstawiciela osoby
prawnej prowadzqcej
dotowanq jednostk^)

Zal^cznik nr 2
do Uchwala Nr X L VII/238/17
Rady Gminy Pacanow
z dnia 28 listopada 2017 r.
(pieczqc organu
prowadzqcego
-osoby prawnej lub imi§ i
nazwisko osoby fizyczne)j
Termin zlozenia do 10 dnia kazdego miesiaca

Wojt Gminy Pacanow

Informacja miesi^czna o aktualnej liczbie wychowankow
wedlug stanu na pierwszy dzien miesiaca
20 .... roku
1. Nazwa i adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego:

2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanego przedszkola/ innej formy
wychowania przedszkolnego:

3. Aktualna liczba uczniow/wychowankow:
a) w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego:
-

w tym aktualna liczba uczniow niepeinosprawnych, z podaniem odr^bnych
rodzajow niepelnosprawnosci i liczby dzieci z tak^ niepelnosprawnosci^:
rodzaj niepelnosprawnosci
liczba uczniow z tak^ niepelnosprawnosci^
rodzaj niepelnosprawnosci
liczba uczniow z tak^ niepelnosprawnosci^

b) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego prowadz^cych wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka - aktualna liczba dzieci obj?tych wczesnym
wspomaganiem rozwoju:

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, ktore prowadz^ zaj?cia
rewalidacyjno-wychowawcze - aktualna liczba uczestnikow tych zaj?c:
4. Liczba uczniow, ktorzy przybyli lub ubyli z przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego w miesi^cu ubieglym - po pierwszym dniu tego miesiaca, z podaniem
liczby dni pozostawania ucznia w jednostce oswiatowej:

5. Liczba uczniow w niepublicznym przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego
zamieszkaiych poza obszarem gminy Pacanow .

Lp.

Imi? i nazwisko

(miejscowosc, data)

Data
urodzenia

Adres miejsca
zamieszkania

Nazwa i adres
gminy

(pieczqtka imienna i
podpis osoby fizycznej lub
przedstawiciela osoby
prawnej prowadzqcej
dotowanq jednostk^)

Zal^cznik nr 3
do Uchwala Nr X L VII/238/17
Rady Gminy Pacanow
z dnia 28 listopada 2017 r.

(pieczqtka osoby prawnej lub
imif
i nazwisko osoby fizycznej prowadzqcych dotowany
podmiot)
Przekazac w terminie:
- 15 dni od konca kwartalu,
- 20 dni po zakonczeniu roku,
- 15 dni od zakonczenia dzialalnosci.

Wojt Gminy Pacanow

Rozliczenie dotacji oswiatowej otrzymanej z budzetu Gminy Pacanow

1.

Nazwa i adres dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego lub
placowki oswiatowe:

2. Rozliczenie za okres:
a) I kwartal..
roku,
b) II kwartal.
. roku,
.. roku,
c) III kwartal
.. roku.
d) IV kwartal
rok.
e) za
3. Kwota dotacji (narastaj^co od poczatku roku do kohca okresu
otrzymana:
zl; wykorzystana:

sprawozdawczego)
zl.

4. Faktyczna liczba uczniow dotowanego przedszkola, innej formy przedszkolnej (nalezy
podac za kazdy miesi^c osobno):
wt ynt

Miesiqc

Liczba ogotem

Liczba uczniow
niepeinosprawnych,
w tym obj^tych
zaj^ciami
rewalidacyjnowychowawczymi

Liczba dzieci
objftych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Styczen
Luty
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziemik
Listopad
Grudzien
RAZEM
5. Faktyczna liczba uczniow przedszkola, irmej formy
zamieszkaiych poza obszarem gminy Pacanow.
Miesiqc

Liczba ogotem

wychowania

przedszkolnego

w tym liczba i nazwa
gminy, z terenu ktorej
pochodzq dzieci

Styczen
Luty
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieh
Wrzesieh
Pazdziemik
Listopad
Grudzieh
6. Zestawienie wydatkow dotowanej jednostki sfmansowanych z dotacji (narastaj^co od
poczatku roku do kohca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Kwota wydatku

Rodzaj wydatku

Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostalych pracownikow
wychowawczo-opiekunczych oraz obslugi
organizacyjno-finansowej
Pochodne od wynagrodzeh
3.
4.
Zakup materialow i wyposazenia
5.
Oplaty za media
Zakup pomocy dydaktycznych
6.
7.
Zakup uslug
Wynajem pomieszczeh
8.
Pozostale wydatki biez^ce - wymienic, jakie:
9.
10. Zakup srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art.
80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oswiaty
Wynagrodzenie dyrekcji jednostki oswiatowej
11.
12
Inne rodzaj e (podac jakie)
1.
2.

RAZEM:

Imi^ i nazwisko osoby
sporzqdzajqcej sprawozdania

(pieczqtka imienna i podpis
osoby fizycznej lub osoby
reprezentujqcej osob? prawnq
- organu prowadzqcego)

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
7. Adnotacje urz?dowe (zatwierdzenie poprawnie wypelnionego sprawozdania):

Miejscowosc, data

podpis i pieczqtka upowaznionego
pracownika organu dotuj^cego

