UCHWAŁA NR IX/80/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano
oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół
i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
16 października 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2203 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza,
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej
Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r., dokonuje
się następujących zmian:
1) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „niepublicznych szkół ponadpodstawowych
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.”,
2) § 1 ust. 2, otrzymuje brzmienie: „Niniejsza uchwala reguluje tryb udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów dotowanych, o których mowa
w ust. l, uwzględniając w szczególności, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania
informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy
kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania
dotacji, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.”,
3) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „uczniu - należy przez to rozumieć dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju, dziecko korzystające z wychowania
przedszkolnego, ucznia, słuchacza szkoły dla dorosłych, wychowanka lub uczestnika
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
w podmiotach wymienionego w § 1 ust. 1.”,
4) § 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17,
art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30 oraz w art. 31a ustawy, organ
prowadzący jednostkę, o której mowa w § 1 ust. l, składa corocznie do Prezydenta
Miasta wniosek o udzielenie dotacji rocznej, nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru określonego w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.”,

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Organ prowadzący podmiot wymieniony w § 1 ust. 1
pkt 1-6 zobowiązany jest do składania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, w terminie do
8 dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji, informacji o faktycznej liczbie uczniów,
aktualnej na piąty dzień każdego miesiąca, według wzoru określonego w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.”,
6) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako § 5 ust. 1, ponadto dodaje się ust. 2
w brzmieniu: „Niepublicznym szkołom ponadpodstawowym prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe dotację, o której mowa w art. 31 a ustawy, wypłaca się
jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
przez organ prowadzący szkołę, zaświadczenia o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji
zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego
kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu
zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną. W tym samym terminie organ
prowadzący szkołę przedstawi informację sporządzoną według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.”,
7) w § 7 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „Prezydent Miasta ma prawo do zlecenia kontroli
w trybie natychmiastowym z pominięciem terminu o którym mowa w § 7 ust. 6
w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych
czynności kontrolnych.”,
8) Załączniki Nr 1, 2, 3 i 8 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Zał cznik Nr 1
do UCHWAŁY NR IX/80/2019
RADY MIASTA NOWEGO S CZA
z dnia 26 lutego 2019 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok … … …

Termin składania

do dnia 30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielenia dotacji

Miejsce składania wniosku

Urz d Miasta Nowego S cza
UWAGA: Na ka dy podmiot składa si odr bny wniosek

Cz

I

DANE O ORGANIE PROWADZ CYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadz cego / imi i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadz cego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Rachunek bankowy wła ciwy do przekazywania nale nej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Cz

II

DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Nowy S cz

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa,
liceum ogólnokształc ce, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła bran owa I stopnia, technikum, szkoła policealna, internat, bursa, inne wymieni
jakie)

Dane kontaktowe
Numer telefonu
Adres e-mail

Zawody w których szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Miesi c w którym jednostka rozpocznie działalno

Cz

wraz z przewidywan liczb uczniów na ten miesi c

III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
1. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZE

- SIERPIE

A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
Ogółem uczniów, w tym:
nieb d cych mieszka cami Miasta Nowego S cza oraz nie s
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zaj rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostk
realizuj cych obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkoł
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo o wiatowe
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymieni rodzaj, o
którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo o wiatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego S cza

spoza Miasta Nowego S cza

B. szkoły dla młodzie y

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych
klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych
liceum ogólnokształc ce
technikum
technikum, w tym zawody: ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:

w tym uczniowie klasy I:

bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
młodocianymi pracownikami
bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:
młodocianymi pracownikami, w tym zawody:

w tym uczniowie klasy I:

bran owa I stopnia - uczniowie b d cy młodocianymi
pracownikami
w tym uczniowie klas I bran owej szkoły I stopnia, b d cy
młodocianymi pracownikami w zawodach: elektronik, elektryk,
kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator
maszyn i urz dze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator
obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik elektronik,
murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik
informatyk, technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter
maszyn i urz dze , technik mechanik, technik transportu
kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego
w tym uczniowie bran owej szkoły I stopnia w zawodach:
kierowca mechanik, technik transportu drogowego

realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkoł na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
o wiatowe
w oddziałach klas dwuj zycznych
w oddziałach integracyjnych
w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszo ci narodowych
uczniów korzystaj cych z dodatkowej bezpłatnej nauki
j zyka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo o wiatowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymieni rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo o wiatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale na
rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

klasa

liczba uczniów

C. szkoły policealne i licea dla dorosłych

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji

technik rachunkowo ci
opiekunka rodowiskowa
inne …
inne …

uczniowie I i II semestru w zawodach: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik
automatyk, mechatronik, operator maszyn i urz dze do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, operator obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik
elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk,
technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter maszyn i urz dze , technik mechanik,
technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego

uczniowie w zawodach: kierowca mechanik, technik transportu drogowego
w systemie zaocznym w zawodach medycznych

liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesi cy od dnia uko czenia przez ucznia szkoły
uzyskaj wiadectwo dojrzało ci lub dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

inne

D. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o wiatowe

Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

E. poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

F. Szkoły ponadpodstawowe prowadz ce kwalifikacyjne kursy zawodowe

liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

2. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIE

- GRUDZIE

A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
Ogółem uczniów, w tym:
nieb d cych mieszka cami Miasta Nowego S cza oraz nie s
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zaj rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostk
realizuj cych obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkoł
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo o wiatowe
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymieni rodzaj, o
którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo o wiatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego S cza

spoza Miasta Nowego S cza

B. szkoły dla młodzie y

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych
klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych

liceum ogólnokształc ce

technikum
technikum, w tym zawody: ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:

w tym uczniowie klasy I:

bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
młodocianymi pracownikami
bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:
młodocianymi pracownikami, w tym zawody:

w tym uczniowie klasy I:

bran owa I stopnia - uczniowie b d cy młodocianymi
pracownikami
w tym uczniowie klas I bran owej szkoły I stopnia, b d cy
młodocianymi pracownikami w zawodach: elektronik, elektryk,
kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator
maszyn i urz dze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator
obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik elektronik,
murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik
informatyk, technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter
maszyn i urz dze , technik mechanik, technik transportu
kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego
w tym uczniowie bran owej szkoły I stopnia w zawodach:
kierowca mechanik, technik transportu drogowego

realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkoł na podstawie zezwolenia o którym
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo o wiatowe

w oddziałach klas dwuj zycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszo ci narodowych
uczniów korzystaj cych z dodatkowej bezpłatnej nauki
j zyka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo o wiatowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymieni rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo o wiatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale na
rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

klasa

C. szkoły policealne i licea dla dorosłych

Ogółem uczniów, w tym:

liczba uczniów

w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
technik rachunkowo ci
opiekunka rodowiskowa
inne …
inne …

uczniowie I i II semestru w zawodach: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik
automatyk, mechatronik, operator maszyn i urz dze do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, operator obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik
elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk,
technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter maszyn i urz dze , technik mechanik,
technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego

uczniowie w zawodach: kierowca mechanik, technik transportu drogowego
w systemie zaocznym w zawodach medycznych

liczba uczniów, którzy w terminie 12 miesi cy od dnia uko czenia przez ucznia szkoły
uzyskaj wiadectwo dojrzało ci lub dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

inne

D. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o wiatowe
Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

E. poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

F. Szkoły ponadpodstawowe prowadz ce kwalifikacyjne kursy zawodowe

liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Cz

IV

O WIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJ CEJ (-YCH) ORGAN PROWADZ CY

O wiadczam, e wszystkie podane przeze mnie dane s zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowo

, data

Czytelny podpis (piecz tka) składaj cego wniosek

Pouczenie
Informacja powinna by wypełniona czytelnie i zawiera dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informacj nale y wypełni dla ka dej jednostki osobno.

Zał cznik Nr 2
do UCHWAŁY NR IX/80/2019
RADY MIASTA NOWEGO S CZA
z dnia 26 lutego 2019 r.

Informacja / korekta informacji o faktycznej liczbie uczniów na miesi c … … …
(niewła ciwe skre li )

Termin składania

do 8 - go dnia ka dego miesi ca roku udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji

Urz d Miasta Nowego S cza
UWAGA: Na ka dy podmiot składa si odr bny wniosek

Cz

I

DANE O ORGANIE PROWADZ CYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadz cego / imi i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadz cego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Rachunek bankowy wła ciwy do przekazywania nale nej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Cz

II

DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr lokalu

TYP szkoły / placówki
(przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa,
gimnazjum, klasy dotychczasowego gimnazjum, liceum ogólnokształc ce, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła bran owa I stopnia, technikum,
szkoła policealna, internat, bursa, inne wymieni jakie)

Cz

III

A. przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, inne formy wychowania
przedszkolnego
O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:

roku:

wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
nieb d cych mieszka cami Miasta Nowego S cza oraz nie s
uczniami niepełnosprawnymi, ani uczestnikami zaj rewalidacyjnowychowawczych
dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
dzieci od 6 lat i powy ej w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
kształcone poza jednostk
realizuj cych obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego
realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza przedszkolem/szkoł
na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo o wiatowe
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wymieni rodzaj, o
którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Prawo o wiatowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale
na rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

liczba
uczniów,
w tym:

z Miasta Nowego S cza

B. szkoły dla młodzie y z wyj tkiem gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum

O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:

Ogółem uczniów, w tym:
klas I szkół podstawowych

roku:

wynosi:

spoza Miasta Nowego S cza

klas II szkół podstawowych
klas III szkół podstawowych
klas IV szkół podstawowych
klas V szkół podstawowych
klas VI szkół podstawowych
klas VII szkół podstawowych
klas VIII szkół podstawowych
liceum ogólnokształc ce
technikum
technikum, w tym zawody: ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:

w tym uczniowie klasy I:

bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
młodocianymi pracownikami
bran owa I stopnia - uczniowie nieb d cy
ogółem liczba uczniów w danym zawodzie:
młodocianymi pracownikami, w tym zawody:

bran owa I stopnia - uczniowie b d cy młodocianymi
pracownikami ogółem:
w tym uczniowie klas I bran owej szkoły I stopnia, b d cy
młodocianymi pracownikami w zawodach: elektronik, elektryk,
kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator
maszyn i urz dze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator
obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik elektronik,
murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik
informatyk, technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter
maszyn i urz dze , technik mechanik, technik transportu
kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego
w tym uczniowie bran owej szkoły I stopnia w zawodach:
kierowca mechanik, technik transportu drogowego

realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkoł na podstawie zezwolenia o
którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
o wiatowe
w oddziałach klas dwuj zycznych
w oddziałach integracyjnych

w tym uczniowie klasy I:

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszo ci narodowych
uczniów korzystaj cych z dodatkowej bezpłatnej nauki
j zyka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo o wiatowe
inne
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymieni rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo o wiatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale na
rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

klasa

liczba uczniów

C. gimnazja i klasy dotychczasowego gimnazjum
O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:
roku:
wynosi:
Ogółem uczniów, w tym:
klas III
realizuj cych obowi zek szkolny lub nauki poza
przedszkolem/szkoł na podstawie zezwolenia o którym
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo o wiatowe
w oddziałach klas dwuj zycznych
w oddziałach integracyjnych
w oddziałach specjalnych
w oddziałach mniejszo ci narodowych
uczniów korzystaj cych z dodatkowej bezpłatnej nauki
j zyka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9
ustawy - Prawo o wiatowe
inne

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymieni rodzaj, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo o wiatowe
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 996 z pó n. zm.) w podziale na
rodzaje niepełnosprawno ci
rodzaj niepełnosprawno ci

klasa

liczba uczniów

D. szkoły policealne i licea dla dorosłych

O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:
roku:
wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
technik rachunkowo ci
opiekunka rodowiskowa
inne …
inne …
uczniowie I i II semestru w zawodach: elektronik, elektryk, kierowca mechanik,
technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i urz dze do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik
elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk,
technik mechatronik, lusarz, mechanik-monter maszyn i urz dze , technik
mechanik, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu
szynowego
uczniowie w zawodach: kierowca mechanik, technik transportu drogowego

w systemie zaocznym w zawodach medycznych
inne

E. placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o wiatowe
O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:

roku:

wynosi:

Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
inne

F. poradnie psychologiczno - pedagogiczne
O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów w miesi cu, na który składany jest wniosek
według stanu na 5 - ty dzie
miesi ca:
Ogółem uczniów, w tym:
obj tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
obj tych zaj ciami rewalidacyjno-wychowawczymi
inne

roku:

wynosi:

Cz

IV

O WIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJ CEJ (-YCH) ORGAN PROWADZ CY

O wiadczam, e wszystkie podane przeze mnie dane s zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowo

, data

Czytelny podpis (piecz tka) składaj cego informacj

Pouczenie
Informacja powinna by wypełniona czytelnie i zawiera dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informacj nale y wypełni dla ka dej jednostki osobno.

Zał cznik Nr 3
do UCHWAŁY NR IX/80/2019
RADY MIASTA NOWEGO S CZA
z dnia 26 lutego 2019 r.

Informacja o ilo ci uczniów faktycznie uczestnicz cych w co najmniej 50 % obowi zkowych zaj
edukacyjnych w miesi cu ………
Termin składania

do 8 - go dnia ka dego miesi ca roku udzielenia dotacji

Miejsce składania informacji

Urz d Miasta Nowego S cza
UWAGA: Na ka dy podmiot składa si odr bny wniosek

Cz

I

DANE O ORGANIE PROWADZ CYM
Wnioskodawca:
Nazwa organu prowadz cego / imi i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadz cego / adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Ulica

Miejscowo

Nr domu

Rachunek bankowy wła ciwy do przekazywania nale nej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Cz

II

DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ
NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

TYP szkoły / placówki

Nr lokalu

Nr lokalu

Cz

III

Liczba uczniów uczestnicz cych w co najmniej 50 % obowi zkowych zaj edukacyjnych, którzy potwierdzili swoj
obecno własnor cznym podpisem zło onym na listach obecno ci
O wiadczam, e rzeczywista liczba uczniów uczestnicz cych w co najmniej 50 % obowi zkowych zaj edukacyjnych, którzy potwierdzili swoj
obecno własnor cznym podpisem zło onym na listach obecno ci, w miesi cu, za który składana jest niniejsza informacja wyniosła

Ogółem uczniów, w tym:
w systemie stacjonarnym
w systemie stacjonarnym w zawodach medycznych
w systemie zaocznym ogółem, w tym:
technik BHP
technik administracji
technik rachunkowo ci
opiekunka rodowiskowa
inne …
inne …
uczniowie I i II semestru w zawodach: elektronik, elektryk, kierowca
mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i
urz dze do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek
skrawaj cych, magazynier-logistyk, technik elektronik, murarz-tynkarz,
technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk, technik
mechatronik, lusarz, mechanik-monter maszyn i urz dze , technik
mechanik, technik transportu kolejowego oraz technik
elektroenergetyk transportu szynowego:
uczniowie w zawodach: kierowca mechanik, technik transportu
drogowego
w systemie zaocznym w zawodach medycznych
inne

Cz

IV

O WIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJ CEJ (-YCH) ORGAN PROWADZ CY

O wiadczam, e wszystkie podane przeze mnie dane s zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowo

, data

Czytelny podpis (piecz tka) składaj cego informacj

Pouczenie
Informacja powinna by wypełniona czytelnie i zawiera dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informacj nale y wypełni dla ka dej jednostki osobno.

Zał cznik Nr 8
do UCHWAŁY NR IX/80/2019
RADY MIASTA NOWEGO S CZA
z dnia 26 lutego 2019 r.

Informacja o liczbie słuchaczy kwalikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy
w zakresie danej kwalifikacji

Urz d Miasta Nowego S cza

Miejsce składania wniosku

UWAGA: Na ka dy podmiot składa si odr bny wniosek

Cz

I

DANE O ORGANIE PROWADZ CYM
Wnioskodawca:

Nazwa organu prowadz cego /imi i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadz cego /adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Rachunek bankowy wła ciwy do przekazywania nale nej dotacji
Nazwa rachunku bankowego szkoły (placówki)

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

Cz

II

DANE O JEDNOSTCE DOTOWANEJ

NAZWA

ADRES

Kod pocztowy

Miejscowo

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

TYP szkoły

Nr lokalu

Cz

III

O wiadczam, e rzeczywista liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji
wyniosła:

Lp.

imi i nazwisko słuchaczy kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, którzy zdali egzamin
zawodowy w zakresie danej kwalifikacji

data ogłoszenia wyników
egzaminów przez okr gow
komisj egzaminacyjn

Cz

za wiadczenie okr gowej komisji egzaminacyjnej (nale y
wpisa numer i dat wydania)

IV

O WIADCZENIA I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJ CEJ (-YCH) ORGAN PROWADZ CY

O wiadczam, e wszystkie podane przeze mnie dane s zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowo

, data

Czytelny podpis (piecz tka) składaj cego informacj

Pouczenie
Informacja powinna by wypełniona czytelnie i zawiera dane zgodne z wpisem do ewidencji.
W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek, informacj nale y wypełni dla ka dej jednostki osobno.

