Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/133/2007
Rady Gminy Tarnów
z dnia 30 października 2007

Informacja o liczbie dzieci
wraz z oświadczeniem a aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budżetu Gminy Tarnów
na miesiąc .......... 200... r.

Nazwa i adres przedszkola:
Typ i rodzaj szkoły:
Faktyczna liczba uczniów w miesiącu Przewidywana ilość uczniów w
poprzedzającym miesiąc składania
miesiącu, w którym składana jest
informacji
informacja

Przewidywana ilość uczniów w
miesiącu, następującego po miesiącu
w którym składana jest informacja

Miesiąc, rok ............
liczba uczniów............
* w tym niepełnosprawnych uczniów
przedszkola ...............................
* w tym uczniów przedszkola którzy
nie są mieszkańcami Gminy
Tarnów ...............

Miesiąc, rok ............
liczba uczniów............
* w tym niepełnosprawnych uczniów
przedszkola ...............................
* w tym uczniów przedszkola, którzy
nie są mieszkańcami Gminy
Tarnów ...............

Miesiąc, rok ............
liczba uczniów............
* w tym niepełnosprawnych uczniów
przedszkola ...............................
* w tym uczniów przedszkola, którzy
nie są mieszkańcami Gminy
Tarnów ...............

Imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania ucznia przedszkola,
który nie jest mieszkańcem Gminy
Tarnów ................................................
..............................................................
..............................................................

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania
ucznia przedszkola. który nie jest
mieszkańcem Gminy
Tarnów .................................................
..............................................................
.............................................................

Imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania ucznia przedszkola,
który nie jest mieszkańcem Gminy
Tarnów ................................................
.............................................................
.............................................................
..

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam
aktualność prawa szkoły/przedszkola do otrzymania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego
w dniu ............... wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Informacje o zmianie rachunku bankowego:
Nowy numer rachunku bankowego dla szkoły/przedszkola...............................................................................................
Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie:

Nazwisko i imię
Osoby prowadzącej szkołę/przedszkole

Nr tel: .....................................................................
Pieczątka i podpis

............................................................................................
Pieczątka i podpis

Data: .........................................

Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/133/2007
Rady Gminy Tarnów
z dnia 30 października 2007

Informacja o kosztach
poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Tarnów
w okresie za ..... kwartał 200 .. r.

Nazwa i adres
szkoły/przedszkola:
Typ i rodzaj szkoły:

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

Data wystawienia oraz opis r-ku, f-ry lub
Lp
innego dowodu wraz z pełną kwota
zobowiązania

Przedmiot
dokonanego zakupu
lub platności

Termin dokonania
dyspozycji o zapłacie
zobowiązania
dzień/miesiąc/rok

Wskazanie kwoty
płatności angażującej
środki dotacji

1
2
3
...
Razem (ze środków dotacji): .........................................zł

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem
(z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem
faktycznym. Do informacji dołączam uwiarygodnione i opisane kserokopie rachunków/faktur/innych dowodów
wyszczególnionych w powyższym zestawieniu.

Uwagi:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Informacje o zmianie rachunku bankowego:
Nowy numer rachunku bankowego dla przedszkola:
Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie:

Nazwisko i imię osoby prowadzącej przedszkole/szkołę

Nr tel: .....................................................................
Pieczątka i podpis

Pieczątka i podpis

Data: .........................................
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (wypełnia Urząd Gminy Tarnów):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Data: ............................ Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do rozliczenia dotacji

Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera

