
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 
Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne

Dane o liczbie uczniów przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach 
wiekowych z wykazaniem uczniów  zamieszkałych na terenie innych gmin 

Rocznik 
wiekowy (rok 
urodzenia 
uczniów)

Liczba 
uczniów z 
danego 
rocznika 
wiekowego

w tym liczba 
uczniów 
zamieszkały
ch na 
terenie 
innych gmin

Wymień gminy  i podaj liczbę uczniów z każdej z nich  

OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA 
COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 
z 2005r. Nr 14 poz. 114).
Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce 
oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / placówce specjalistycznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne 
warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i 
przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację 

Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność wniosku:
- z zezwoleniem, o którym mowa w art. 58 ust. 3, art. 59a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) lub wpisem do ewidencji, o którym mowa w art. 89 a tej ustawy 
- z wnioskiem o dotację, o którym mowa w art. 80 i 90 ustawy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data, podpis i pieczątka imienna naczelnika
(wypełnia Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Karczewie)

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

w miesiącu  ……………………. roku…………….. 

Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Karczew osób prawnych i fizycznych prowadzących na 
terenie Gminy Karczew przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, 

Pieczęć wpływu do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Karczewie

Nr sprawy:

…………………………………………………………………………………
(wypełnia Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Karczewie)

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Termin składania: do 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc 
Miejsce składania: 1. Urząd Miejski w Karczewie właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku o dotację
                                     (nr rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty dotacji ………………………………………………..………………………)
                                 

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

 Osoba prawna  Osoba fizyczna

Nazwa / Firma  osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ

Kod pocztowy   Miejscowość         Ulica           Nr domu      Nr lokalu

DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE / 

 NIEPUBLICZNA  PUBLICZNA

Data i nr  wpisu do ewidencji prowadzonej przez  Gminę 
Karczew

Data i nr wpisu do rejestru wydanych zezwoleń 
przez  Gminę Karczew
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