
Uchwała Nr 1117/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub 
fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego zmienionej uchwałą nr 

682/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i 
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, 
placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta Lublin 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 153, poz. 2698), zmienionej uchwałą nr 
682/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2013 r., poz. 1722), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o udzielenie dotacji są składane do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin.
3. Organ prowadzący podmiot wymieniony w § 1 zgłasza wszelkie zmiany danych we 

wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Przyczyny 
zaistnienia zmian są dokumentowane przez zgłaszającego, z wyjątkiem zmian, 
o których mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty.

4. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin może wezwać wnioskodawcę 
do złożenia korekty wniosku.

5. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin na 
stronie www.bip.lublin.eu zamieszcza do 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji wykaz podmiotów, którym zapewniono finansowanie w budżecie."

2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dotacja jest udzielana na każdego ucznia lub wychowanka, na zasadach 
opisanych w ust. 2-12.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego mogą otrzymywać dotację z budżetu miasta Lublin w wysokości 
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określonej w art. 1 pkt 20b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827).”,
c) w ust. 6 wyrazy „jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami 

„miasto Lublin”,
d) w ust. 12 wyrazy „jednostek samorządu terytorialnego"zastępuje się 

wyrazami „miasta Lublin” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem, po 
którym dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem art. 17 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206)."

3) w § 5 :
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadkach, w których do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba 
uczniów szkół prowadzonych przez miasto Lublin, za podstawę do jej obliczenia 
przyjmuje się liczbę uczniów z Systemu Informacji Oświatowej, aktualną na dzień:

a) 1 stycznia roku budżetowego dla dotacji należnych w okresie od 1 stycznia do 
31 sierpnia,

b) 30 września roku budżetowego dla dotacji należnych w okresie od 1 września 
do 31 grudnia, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 3",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. W przypadku wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej polegających na 

zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących stanowiących podstawę 
udzielenia dotacji, stawki dotacji i wysokość przekazanych dotacji podlegają korekcie, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia zmian powodujących 
korektę.”

4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacje są przekazywane stosownie do art. 80 ust. 3c oraz art. 90 ust. 3c 
ustawy o systemie oświaty na liczbę uczniów, zawartą w informacji o faktycznej 
liczbie uczniów – wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca – przedłożonej:
1) do 10 dnia miesiąca, w okresie od stycznia do listopada,
2) do 5 grudnia,
wg stanu uczniów na dzień jej przedłożenia.”,
b) skreśla się u st. 2
c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku szkół wymienionych w:
1) § 4 ust. 8-10, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) 

programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja jest 
przekazywana również na każdego absolwenta szkół w okresie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, 
w którym absolwent ukończył szkołę,

2) § 4 ust. 10 dotacja jest przekazywana:
a) od stycznia do listopada – w wysokości ustalonej w oparciu o liczbę uczniów, 

którzy w miesiącu poprzedzającym uczestniczyli w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 1,

b) w grudniu – w wysokości ustalonej w oparciu o liczbę podaną w informacji, 
o której mowa w ust. 1."

d) skreśla się ust. 2b i ust. 3,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie :

"4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
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"4a. Korekty informacji, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane do dnia upływu 
terminów na ich przedłożenie wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2."

g) w ust. 5 wyrazy :"organy prowadzące dotowane szkoły i placówki"zastę puje 
si ę wyrazami :"podmioty wymienione w § 1."

h) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. W lipcu i sierpniu dotacje są przekazywane, z zastrzeżeniem, o którym mowa w 

ust. 2a pkt. 1,  na podstawie:
1) liczby uczniów z czerwca, z wyjątkiem:

a) uczniów skreślonych z listy uczniów,
b) uczniów, którzy zakończyli uczęszczanie do przedszkola lub innej formy  

wychowania przedszkolnego i uczęszczają w lipcu lub sierpniu do innego 
z wymienionych podmiotów,

2) faktycznej liczby uczniów uczęszczających w tych miesiącach do jednego 
z podmiotów wymienionych w pkt. 1 lit. b; "

5) w § 7:
a) skreśla się ust. 3,
b) w ust. 4 wyrazy:"załącznik nr 1"zastępuje się wyrazami"załącznik nr 3",
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin może wezwać podmiot 
składający rozliczenie do jego korekty w zakresie braków formalnych lub błędów 
rachunkowych."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8

"Wykorzystanie dotacji oraz zwrot części lub całości niewykorzystanej dotacji następuje 
w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych."

7) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9

Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje zgodność:
1) liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 4, 

rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, ze stanem faktycznym,
2) wykorzystania dotacji z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty 

i ustawie o finansach publicznych."
8) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kontrole, o których mowa w § 9, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Lublin 

na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin lub osoby przez 
niego upoważnionej."

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibach podmiotów wymienionych w 

§ 1 w dniach oznaczonych w imiennych upoważnieniach w godzinach pracy 
podmiotów kontrolowanych, a w uzasadnionych przypadkach – w godzinach 
ustalonych pomiędzy kontrolującymi, a osobami reprezentującymi podmioty 
kontrolowane. Kontrole faktycznej liczby uczniów mogą być przeprowadzane 
w miejscach i czasie realizacji podstawy programowej i innych zadań statutowych 
przez kontrolowane podmioty.„

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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"2a. Kontrole są przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miasta Lublin w przypadku 
zakończenia działalności podmiotów, którym przekazywano dotacje. Podmiotami 
kontrolowanymi są wówczas osoby prowadzące te podmioty w okresach objętych 
kontrolami."

d) w ust. 3 skreśla się wyrażenie"ust. 2",
e) w ust. 4 pkt 1 wyrazy"dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację 

przebiegu nauczania"zast ę puje si ę wyrazami"dokumentację przebiegu 
nauczania, organizacyjną, finansową, w tym posiadającą adnotacje o dacie 
i kwocie wykorzystanej dotacji, numerze i dacie wyciągów bankowych oraz 
opisy wydatków bieżących lub środków trwałych, o których mowa 
w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty",

f) w ust. 4 pkt 3 wyraz"kserokopii"zast ę puje si ę wyrazem"kopii",
g) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W ramach kompetencji określonych w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy 
o systemie oświaty kontrolujący ma prawo w szczególności:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania,
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych podmiotu 

kontrolowanego,
4) sprawdzenia spełniania przez uczniów wymogu uczestnictwa w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu,
5) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień,
6) sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów 

i żądania poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą 
podmiot kontrolowany,

7) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli,
8) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego w odrębnych 

przepisach powszechnie obowiązujących.
h) w ust. 6 wyrazy"kierownik podmiotu kontrolowanego"zast ę puje si ę 

wyrazami"osoba reprezentująca podmiot kontrolowany".,
i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W terminie 5 dni roboczych od podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany 
może złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, do których 
Prezydent Miasta Lublin ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym."

9) w § 11 ust. 1 wyra ż enie"3 dni"zast ę puje si ę wyra ż eniem"5 dni",
10) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12
1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie zastrzeżeń 

i wyjaśnień, uzasadnienia odmowy podpisania protokołu kontroli Prezydent Miasta 
Lublin kieruje do podmiotów kontrolowanych wystąpienie pokontrolne, które zawiera 
w szczególności:

1) ocenę działalności podmiotu w zakresie objętym kontrolą, o której mowa w § 9,
2) wykaz nieprawidłowości wraz z ich opisem,
3) polecenie zwrotu całości lub części przekazanej dotacji w okresie objętym kontrolą,
4) zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości.
2. Podmioty kontrolowane w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego zawiadamiają Prezydenta Miasta Lublin o realizacji wniosków lub 
polecenia, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, kończą postępowanie kontrolne.„
11) skre ś la si ę § 13.

Id: 4E1AE77A-B00B-4A6F-B3A4-6D4DD79BC78A. Podpisany Strona 4 z 13



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Kontrole faktycznej liczby uczniów i prawidłowości wykorzystania dotacji rozpoczęte 

przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, są prowadzone wg przepisów 
dotychczasowych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2 lit. b – w zakresie dotyczącym § 4 ust. 5a uchwały – który wchodzi w życie 

1 września 2015 r.,
2) § 1 pkt 4 lit. e – w zakresie dotyczącym § 6 ust. 4 uchwały – który wchodzi w życie 

1 stycznia 2015 r.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1117/XLII/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37-39, 20-016 Lublin

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta Lublin na 20.... rok

I.  Dane  wnioskodawcy,  tj.  osoby  prowadzącej  szkołę,  przedszkole,  inną  formę  wychowania 
przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, placówkę:

1. Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej:

...................................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko osoby reprezentującej lub osób reprezentujących oraz tytuł prawny:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

II. Dane szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, placówki:

1. Nazwa: ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2. Typ i rodzaj: .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3. System kształcenia: ..............................................................................................................................................

4. Adres: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

5. Numer telefonu do siedziby: ................................................................................................................................

III. Numer i data aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

...................................................................................................................................................................................

IV. Numer i data wydania aktualnej decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej:

...................................................................................................................................................................................

V. Dane o rachunku bankowym szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, placówki, na który ma być przekazana część dotacji:

1. Numer: ..................................................................................................................................................................

2. Nazwa banku: .......................................................................................................................................................

3. Data i numer umowy z bankiem: .........................................................................................................................
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VI. Planowana liczba uczniów w 20.... roku w:

a) przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego lub oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej:

ogółem

w tym uczniowie niepełnosprawni 
bez autyzmu i 

niepełnosprawności 
sprzężonej1

z autyzmem i 
niepełnosprawnością 

sprzężoną2

I - VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII
- w tym dzieci od 2,5 do 3-letnich
- w tym dzieci 4-letnich
- w tym dzieci 5-letnich
- w tym dzieci 6-letnich
- w tym liczba dzieci powyżej 6 roku życia 
z odroczeniem obowiązku szkolnego
- w tym liczba dzieci zamieszkałych poza 
Lublinem
- w tym liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju3

b) szkole podstawowej:
w oddziale przedszkolnym „0”
- w tym dzieci od 2,5 do 3-letnich
- w tym dzieci 4-letnich
- w tym dzieci 5-letnich
- w tym dzieci 6-letnich
- w tym uczniowie oddziału „0” spoza 
Lublina
liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju4

w klasie I
w klasie II
w klasie III
w klasie IV
w klasie V
w klasie VI
c) gimnazjum:
dla młodzieży
- z tego: klasa I
- z tego: klasa II
- z tego: klasa III
dla dorosłych X X X X
- w tym system stacjonarny X X X X
- w tym system zaoczny X X X X
d) szkole ponadgimnazjalnej:
dla młodzieży
na kierunku ...................................
- z tego: klasa*/semestr* I
- z tego: klasa*/semestr* II
- z tego: klasa*/semestr* III
- z tego: klasa*/semestr* IV
na kierunku ................................**
- z tego: klasa*/semestr* I
- z tego: klasa*/semestr* II
1 Dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną lub niepubliczną poradnię
  psychologiczno-pedagogiczną.
2 jw.
3  Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię
   psychologiczno-pedagogiczną. 
4 jw.
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- z tego: klasa*/semestr* III
- z tego: klasa*/semestr* IV
dla dorosłych X X X X
- w tym system stacjonarny X X X X
na kierunku ................................
na kierunku ................................**
- w tym system zaoczny X X X X
na kierunku ................................
na kierunku ................................**
- w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe X X X X
e) poradniach psychologiczno-
pedagogicznych lub innych placówkach:
Liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem5

f) innych placówkach:
* niepotrzebne skreślić
** dodać wiersze w przypadku większej liczby kierunków

VII.  Imienny wykaz dzieci spoza miasta Lublin uczęszczających do publicznych (prowadzonych przez
       osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż miasto Lublin) i niepublicznych przedszkoli, innych form
        wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących
        na terenie miasta Lublin, zapisanych na rok szkolny 20…../20….:

Lp. Imię i nazwisko Nr PESEL
Adres

miejsca zamieszkania 
dziecka*

Nazwa gminy

* Zgodnie z art. 25 k. c. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) pod pojęciem miejsca zamieszkania należy rozumieć 
miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Lublin, dnia .................................. 20..... r.           .....................................................................................
pieczątka imienna i czytelny podpis wnioskodawcy 
     lub osoby reprezentującej wnioskodawcę lub 
      osoby upoważnionej przez wnioskodawcę

Telefon do osoby sporządzającej wniosek: ...............................................

Adres e-mail: ...............................................

5 Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię
   psychologiczno-pedagogiczną.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 1117/XLII/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37-39, 20-016 Lublin

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc ………….................... 20…... r.

I.  Dane  szkoły,  przedszkola,  osoby  prowadzącej  inną  formę  wychowania  przedszkolnego,  szkoły
     podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny, placówki:

1. Nazwa: .................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2. Adres: ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

3. Numer telefonu do siedziby: ................................................................................................................................

II.  Dane  o  rachunku  bankowym  szkoły,  przedszkola,  osoby  prowadzącej  inną  formę  wychowania
    przedszkolnego, szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny, placówki, na który ma być
      przekazana część dotacji:

1. Numer: .................................................................................................................................................................

2. Nazwa banku: ......................................................................................................................................................

3. Data i numer umowy z bankiem: ........................................................................................................................

III. Faktyczna liczba uczniów, według stanu na pierwszy roboczy dzień ..................................... 20..... r. w:

a) przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego lub 
oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej:

ogółem

w tym uczniowie niepełnosprawni 
bez autyzmu i 

niepełnosprawności 
sprzężonej1

z autyzmem i 
niepełnosprawnością 

sprzężoną2

I - VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII
- w tym dzieci od 2,5 do 3-letnich
- w tym dzieci 4-letnich
- w tym dzieci 5-letnich
- w tym dzieci 6-letnich
- w tym liczba dzieci powyżej 6 roku życia 
z odroczeniem obowiązku szkolnego
- w tym liczba dzieci zamieszkałych poza 
Lublinem
- w tym liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju3

1 Dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną lub niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

2 jw.
3 Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 
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b) szkole podstawowej:
w oddziale przedszkolnym „0”
- w tym dzieci od 2,5 do 3-letnich
- w tym dzieci 4-letnich
- w tym dzieci 5-letnich
- w tym dzieci 6-letnich
- w tym uczniowie oddziału „0” spoza 
Lublina
liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju4

w klasie I
w klasie II
w klasie III
w klasie IV
w klasie V
w klasie VI
c) gimnazjum:
dla młodzieży
- z tego: klasa I
- z tego: klasa II
- z tego: klasa III
dla dorosłych X X X X
- w tym system stacjonarny X X X X
- w tym system zaoczny X X X X
d) szkole ponadgimnazjalnej:
dla młodzieży
na kierunku ................................
- z tego: klasa*/semestr * I
- z tego: klasa*/semestr * II
- z tego: klasa*/semestr * III
- z tego: klasa*/semestr * IV
na kierunku ................................**
- z tego: klasa*/semestr * I
- z tego: klasa*/semestr * II
- z tego: klasa*/semestr * III
- z tego: klasa*/semestr * IV
dla dorosłych X X X X
- w tym system stacjonarny X X X X
na kierunku ................................ X X X X
na kierunku ................................** X X X X
- w tym system zaoczny X X X X
na kierunku ................................ X X X X
na kierunku ................................** X X X X
- w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe X X X X
e) poradniach psychologiczno-
pedagogicznych lub innych placówkach:
Liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem5

f) innych placówkach:

*   niepotrzebne skreślić
** dodać wiersze w  przypadku większej liczby kierunków

4 Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

5 jw.
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W miesiącu 
sprawo-

zdawczym 

Narastająco
od początku 

roku

Liczba uczniów, którzy w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc sprawozdawczy 

uczestniczyli w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć (dotyczy szkół, 

w których nie jest realizowany obowiązek 
nauki lub obowiązek szkolny)

W miesiącu 
poprzedzającym 

miesiąc 
sprawozdawczy 

Narastająco
od początku roku

Liczba uczniów 
(wychowanków)     

w tym niepełnosprawnych     
z autyzmem i niepełno-
sprawnością sprzężoną     
bez autyzmu i niepełno-
sprawności sprzężonej     

objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju   X X

Liczba uczniów (wychowanków)
spoza gminy Lublin**   X X

IV. Imienny wykaz uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego:

Lp. Imię i 
nazwisko

Nr PESEL Rodzaj 
niepełno- 
sprawności

Waga Rodzaj 
dokumentu 
(orzeczenie 
lub opinia)

Nr 
dokumentu

Okres 
obowiązy-
wania (etap 
kształcenia)

Data 
wpływu* 

* szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
   placówki.

V. Imienny wykaz dzieci spoza miasta Lublin uczęszczających do publicznych (prowadzonych przez
    osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż miasto Lublin) i niepublicznych przedszkoli, innych form
    wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących
     na terenie miasta Lublin w miesiącu ............................ 20..... r.:

Lp. Imię i nazwisko Nr PESEL
Adres

miejsca zamieszkania 
dziecka* Nazwa gminy

*Zgodnie z art. 25 k.c. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) pod pojęciem miejsca zamieszkania należy rozumieć 
miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Lublin, dnia ........................... 20..... r. ..............................................................................................
                   pieczątka imienna i czytelny podpis dyrektora szkoły, 

                przedszkola, placówki, szkoły podstawowej prowadzącej 
      oddział przedszkolny, osoby prowadzącej inną formę 

                   wychowania przedszkolnego lub osoby upoważnionej 

Telefon do osoby sporządzającej informację: ...............................................

Adres e-mail: ..............................................
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 Załącznik nr 3 do uchwały nr 1117/XLII/2014
Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37-39, 20-016 Lublin

Rozliczenie wykorzystania dotacji w 20..... r.

I.  Dane  szkoły,  przedszkola,  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  oddziału  przedszkolnego  
     w szkole podstawowej, placówki:

1. Nazwa: ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. Adres: .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3. Numer telefonu do siedziby:  .............................................................................................................................

II. Dane o rachunku bankowym szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału
     przedszkolnego w szkole podstawowej, placówki, na który były przekazywane części dotacji:

1. Numer: ...............................................................................................................................................................

2. Nazwa banku: .....................................................................................................................................................

III.  Dane o faktycznej  liczbie  uczniów szkoły,  przedszkola,  innej  formy wychowania przedszkolnego,
       oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, placówki:

Miesiąc
Liczba 

uczniów 
ogółem*

w tym:

Liczba uczniów 
niepełnosprawnych** Liczba uczniów 

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju***

Liczba i nazwa 
gminy spoza 

Lublina, z której 
pochodzą 

uczniowie****

Liczba 
uczniów klas 

pierwszych***** 
bez autyzmu 

i niepełno-
sprawności 
sprzężonej

z autyzmem 
i niepełno-

sprawnością 
sprzężoną

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień
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październik

listopad

grudzień

RAZEM
* w przypadku szkół, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – liczba uczniów uczestniczących
   w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, których dane zostały zarejestrowane
    w systemie informatycznym udostępnionym przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
** nie dotyczy szkół, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
*** dotyczy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
       szkoły podstawowej.
**** dotyczy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
***** dotyczy szkoły podstawowej.

IV. Dane o wykorzystaniu dotacji:

Lp.

Wykorzystanie dotacji Dowód wykorzystania dotacji

Nazwa wydatku
  

Kwota 
zapłaty 

Data zapłaty Nazwa, data 
dowodu 

źródłowego

Nazwa i numer 
dowodu zapłaty

Roczna kwota wykorzystanej dotacji:

Roczna kwota otrzymanej dotacji:

Kwota niewykorzystanej dotacji:

Roczna kwota zwróconej dotacji:

Lublin, dnia ................................. 20..... r.   ...........................................................................................
  pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły, przedszkola,

                                                                                   placówki, szkoły prowadzącej oddział przedszkolny, 
osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego

                lub osoby upoważnionej

Telefon do osoby sporządzającej rozliczenie: ...............................................

Adres e-mail: ................................................
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