
Uchwała Nr 658/XXV/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie 
miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 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 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1943, 
z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone 
przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4687) wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki, które zakończyły działalność w trakcie roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, rozliczenie pobrania i wykorzystania 
otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.”;

2) w § 6 zdanie otwierające otrzymuje brzmienie:
„Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji obejmuje zgodność:”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki, o której mowa w § 1, z zastrzeżeniem 

ust. 3, w dniach oznaczonych w imiennych upoważnieniach, w godzinach pracy tej jednostki, 
a w uzasadnionych przypadkach - w godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobą lub 
osobami reprezentującymi jednostkę. Kontrole faktycznej liczby uczniów mogą być przeprowadzane 
w miejscach i w czasie realizacji podstawy programowej lub innych zadań statutowych przez 
jednostkę.”;

4) w § 7 w ust. 6 zdanie otwierające oraz pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„6. W ramach kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty kontrolujący ma prawo 

w szczególności:
1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania jednostki;
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki,”;

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 658/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin

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

I. Dane wnioskodawcy, tj. osoby prowadzącej jednostkę systemu oświaty:

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

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

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

2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej:

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

3. Numer telefonu: .....................................................

II. Dane jednostki systemu oświaty:

1. Nazwa1: ...........................................................................................................................................................

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

2. NIP2: ....................................................................., REGON: .........................................................................

3. Typ i rodzaj3: ...................................................................................................................................................

4. System kształcenia4: ........................................................................................................................................

5. Adres: ..............................................................................................................................................................

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

6. Numer telefonu: ....................................................

III. Dane o rachunku bankowym jednostki oświatowej, na który ma być przekazywana dotacja:

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

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

1 Nazwa zgodna z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin,
2 W przypadku braku nr NIP dotowanej jednostki proszę podać nr NIP osoby prowadzącej lub osób prowadzących, 
3 np. przedszkole - z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa - specjalna, gimnazjum - dla dorosłych, szkoła ponadgimnazjalna -
  liceum - dla dorosłych, szkoła ponadgimnazjalna - szkoła policealna - medyczna,
4 "dla młodzieży", stacjonarny, zaoczny,
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IV. Planowana miesięczna liczba uczniów w 20.... roku:
w tym liczba uczniów 

w szkołach podsta-
wowych w klasach:

I-III pozostałych
ogółem:
w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach 
podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne: ogółem

w tym liczba pełnosprawnych uczniów, dzieci, wychowanków X X
w tym liczba dzieci pełnosprawnych zamieszkałych poza Lublinem X X
w tym liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju X X
w tym liczba dzieci wyłącznie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju5 X X
w tym dzieci w wieku 6 lat i powyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne X X
w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi X X

w tym dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim X X

w tym dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym X X

w tym dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera X X
w szkołach realizujących obowiązek szkolny lub nauki: ogółem X X
w tym w oddziałach integracyjnych
w tym w oddziałach terapeutycznych
w tym w oddziałach sportowych, mistrzostwa sportowego
w tym w oddziałach dwujęzycznych 
w oddziałach dla mniejszości narodowych6

w tym uczniowie oddziałów przygotowawczych
realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
w tym uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostowani społecznie, z 
zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi
w tym uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, z zaburzeniami psychicznymi
w tym uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym
w tym uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera
dorosłych kształconych w systemie: ogółem X X
"dla młodzieży" X X
stacjonarnym X X
zaocznym X X
kwalifikacyjnego kursu zawodowego7 X X

Lublin, dnia .................................. 20..... r. ...............................................................................
  pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 

     systemu oświaty lub osoby upoważnionej 

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

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

5 Dzieci nieuczestniczące w pozostałych zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych w przedszkolach, innych formach wychowania
   przedszkolnego, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
6 Uczniowie oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
   uczniowie pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, a także uczniowie korzystający 
   z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
7 Dotyczy słuchaczy, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 658/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin

Informacja o faktycznej liczbie uczniów na miesiąc ................................. 20.... r.1

I. Dane jednostki systemu oświaty:
1. Nazwa2: .............................................................................................................................................................

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

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

3. Numer telefonu: ......................................................

II. Dane o rachunku bankowym, na który ma być przekazana dotacja:
1. Numer: .............................................................................................................................................................

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

III. Faktyczna liczba uczniów:

1. Faktyczna liczba uczniów pełnosprawnych3 w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach 
podstawowych,  w  których  zorganizowano  oddziały  przedszkolne,  szkołach  podstawowych,  gimnazjach,  liceach 
realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w internatach i bursach:

wg stanu na pierwszy 
roboczy dzień miesiąca 

sprawozdawczego

niewykazanych do dotacji 
w miesiącu poprzedzającym* 

miesiąc sprawozdawczy, którzy 
uczestniczyli w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych**

narastająco od początku 
roku***

ogółem

w tym 
w klasach 
I-III szkół 

podsta-
wowych

w tym 
w klasach 

IV-VI szkół 
podsta-
wowych

ogółem

w tym 
w klasach 
I-III szkół 

podsta-
wowych

w tym 
w klasach 

IV-VI szkół 
podsta-
wowych

ogółem

w tym 
w klasach 
I-III szkół 

podsta-
wowych

w tym 
w klasach 

IV-VI szkół 
podsta-
wowych

ogółem

- w tym dzieci spoza miasta 
Lublin w przedszkolach, 
innych formach wychowania 
przedszkolnego, oddziałach 
przedszkolnych

- w tym dzieci w wieku 6 lat 
i powyżej odbywających roczne 
przygotowanie przedszkolne

- w tym uczniowie spełniający 
obowiązek szkolny poza szkołą

1 Dalej: miesiąc i rok sprawozdawczy,
2 Nazwa zgodna z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin,
3 Z wyłączeniem dzieci nie uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, a objętych wyłącznie wczesnym wspomaganiem rozwoju.
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- w tym uczniowie klas 
terapeutycznych

- w tym uczniowie oddziałów 
dwujęzycznych

- w tym uczniowie oddziałów 
integracyjnych

- w tym uczniowie w oddziałach 
sportowych

- w tym uczniowie oddziałów 
mistrzostwa sportowego

- w tym uczniowie oddziałów 
i szkół należących do danej 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej oraz społeczności 
posługującej się językiem 
regionalnym, uczniowie 
pochodzenia romskiego...

- w tym uczniowie oddziałów 
przygotowawczych
*     nie dotyczy grudnia,
**   dotyczy także uczestnictwa w zajęciach obejmujących realizację podstawy programowej w przedszkolach, innych formach
       wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
*** obejmuje uczniów wykazanych wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i niewykazanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc
       sprawozdawczy.

2. Faktyczna  liczba  uczniów  niepełnosprawnych  w  przedszkolach,  innych  formach  wychowania  przedszkolnego,  
oddziałach  przedszkolnych,  szkołach  podstawowych,  gimnazjach,  liceach  realizujących  obowiązek  szkolny  lub 
obowiązek nauki, w specjalnych ośrodkach wychowawczych, internatach i bursach:

wg stanu na pierwszy 
roboczy dzień miesiąca 

sprawozdawczego

niewykazanych do dotacji 
w miesiącu poprzedzającym* 

miesiąc sprawozdawczy, którzy 
uczestniczyli w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych**

narastająco od początku 
roku***

ogółem

w klasach
I-III 
szkół 

podsta-
wowych

w klasach 
IV-VI 
szkół 

podsta-
wowych

ogółem

w klasach 
I-III 
szkół 

podsta-
wowych

w klasach 
IV-VI 
szkół 

podsta-
wowych

ogółem

w klasach 
I-III 
szkół 

podsta-
wowych

w klasach 
IV-VI
szkół 

podsta-
wowych

ogółem

- w tym dzieci w wieku 6 lat 
i powyżej odbywających roczne 
przygotowanie przedszkolne

- w tym dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim 
objęte zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi****

- w tym dzieci niewidome, 
słabowidzące, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim****

- w tym dzieci niesłyszące, 
słabosłyszące, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym****

- w tym dzieci z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi i z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera****
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- w tym uczniowie spełniający 
obowiązek szkolny lub obowiazek 
nauki poza szkołą

- w tym uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, 
niedostowani społeczne, z zaburze-
niami zachowania, zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym, 
z chorobami przewlekłymi

- w tym uczniowie niewidomi, 
słabowidzący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją, z zaburze-
niami psychicznymi

- w tym uczniowie niesłyszący, 
słabosłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym

- w tym uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim 
realizujących obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki poprzez 
uczestnictwo w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych

- w tym uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi oraz 
z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera

- w tym uczniowie oddziałów 
integracyjnych

- w tym uczniowie oddziałów 
terapeutycznych

- w tym uczniowie oddziałów i szkół 
należących do danej mniejszości 
narodowej lub etnicznej oraz 
społeczności posługującej się 
językiem regionalnym, uczniowie 
pochodzenia romskiego...

- w tym uczniowie oddziałów 
przygotowawczych
*       nie dotyczy grudnia,
**     dotyczy także uczestnictwa w zajęciach obejmujących realizację podstawy programowej w przedszkolach, innych formach
         wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
***   obejmuje uczniów wykazanych wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i niewykazanych w miesiącu poprzedzającym
         miesiąc sprawozdawczy,
**** dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.

3.  Faktyczna  liczba  uczniów  pobierających  naukę  w  technikach,  zasadniczych  szkołach  zawodowych  realizujących
     obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz w szkołach dla dorosłych:

Liczba uczniów
wg stanu na pierwszy 

roboczy dzień miesiąca 
sprawozdawczego

niewykazanych do dotacji 
w miesiącu poprzedzającym* 

miesiąc sprawozdawczy, 
którzy uczestniczyli 

w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych**

narastająco od 
początku roku**

w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży:
na kierunku*** .............................................................***
- w tym uczniowie spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą
- w tym uczniowie  z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, niedostowani społeczne, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 
z chorobami przewlekłymi
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- w tym uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełno-
sprawnością ruchową, w tym afazją, z zaburzeniami 
psychicznymi
- w tym uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- w tym uczniowie z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych
- w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- w tym uczniowie oddziałów integracyjnych
- w tym uczniowie oddziałów terapeutycznych
- w tym uczniowie oddziałów i szkół należących do danej 
mniejszości narodowej lub etnicznej oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, uczniowie 
pochodzenia romskiego...
- w tym uczniowie oddziałów przygotowawczych
w gimnazjum dla dorosłych:
- w tym system stacjonarny
- w tym system zaoczny
w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych
- system "dla młodzieży"
na kierunku ...................................................................***
- system stacjonarny
na kierunku ...................................................................***
- system zaoczny
na kierunku ...................................................................***
*     nie dotyczy grudnia,
**   obejmuje uczniów wykazanych wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i niewykazanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc
       sprawozdawczy,
*** dodać wiersze w przypadku większej liczby kierunków kształcenia.

4. Faktyczna liczba uczniów w szkołach dla dorosłych:

Ogółem

w tym:

System 
kształcenia 

"dla młodzieży"

System 
kształcenia 
stacjonarny

System 
kształcenia 

zaoczny

Uczniowie kształcący się 
w zawodach medycznych

dla mł. stac. zaocz.

wg stanu na pierwszy roboczy dzień 
miesiąca sprawozdawczego

wykazanych do dotacji w miesiącu 
poprzedzającym* miesiąc sprawozdawczy, 
którzy uczestniczyli w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych

niewykazanych do dotacji w miesiącu 
poprzedzającym* miesiąc sprawozdawczy, 
którzy uczestniczyli w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych

wykazanych do dotacji w miesiącu 
poprzedzającym* miesiąc sprawozdawczy, 
którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
* nie dotyczy grudnia.

5. Ogółem faktyczna liczba uczniów/dzieci*:

liczba uczniów/dzieci wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca sprawozdawczego i w miesiącu 
poprzedzającym** miesiąc sprawozdawczy

narastająco od początku roku***
* suma uczniów wykazanych i niewykazanych do dotacji w miesiącu poprzedzającym m-c sprawozdawczy, którzy uczestniczyli 
  w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w przypadku szkół dla dorosłych - w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
** nie dotyczy grudnia,
*** w przypadku szkół dla dorosłych - dotyczy uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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6. Faktyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, innych formach wychowania
     przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradniach:

liczba dzieci uczęszczających wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca sprawozdawczego do przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju

liczba dzieci uczęszczających w miesiącu poprzedzającym* miesiąc sprawozdawczy do przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju

narastająco od początku roku

liczba dzieci wyłącznie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na pierwszy roboczy dzień 
miesiąca sprawozdawczego

liczba dzieci wyłącznie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w miesiącu poprzedzającym* miesiąc 
sprawozdawczy

narastająco od początku roku

* nie dotyczy grudnia.

7. Faktyczna liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin
    potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji:

w miesiącu sprawozdawczym

narastająco od początku roku

IV. Zestawienie uczniów posiadających opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-
       pedagogiczną:

1. Wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca sprawozdawczego:

Lp. PESEL Klasa Adres zamieszkania* Waga/edukacja 
pozaszkolna

Nr orzeczenia 
/opinii**

Data wydania 
orzeczenia 

/opinii

Data wpływu 
orzeczenia /opinii***

2. Niewykazanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc sprawozdawczy****:

Lp. PESEL Klasa Adres zamieszkania* Waga/edukacja 
pozaszkolna

Nr orzeczenia 
/opinii**

Data wydania 
orzeczenia 

/opinii

Data wpływu 
orzeczenia /opinii***

*       pod pojęciem miejsca zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba  przebywa z zamiarem stałego pobytu,
**     np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opinia
         o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie klasy terapeutycznej, opinia o realizacji obowiązku
         szkolnego poza szkołą,
***   do szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, placówki,
**** nie dotyczy grudnia.
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V.  Zestawienie  dzieci  pełnosprawnych  w  wieku  do  5  lat  niebędących  mieszkańcami  miasta  Lublin
    w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, w których
     zorganizowano oddział przedszkolny:

1. Wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca sprawozdawczego:

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania* Nazwa gminy 

2.  Niewykazanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc sprawozdawczy**:

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania* Nazwa gminy 

*   pod pojęciem miejsca zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu,
** nie dotyczy grudnia.

Lublin, dnia .................................. 20..... r.                     ................................................................................
 pieczątka i podpis dyrektora dotowanej jednostki 

     lub osoby prowadzącej dotowaną jednostkę 
        lub osoby upoważnionej 

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

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