
Środki pozyskane w 2018 roku przez Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy współpracy  

z Placówkami Oświatowymi z terenu Gminy Nasielsk. 

 

Lp. Cel Źródło pozyskiwania  

 wsparcia 

Wysokość 

pozyskanych 

środków 

Wysokość 

wkładu 

własnego 

Termin 

realizacji 

zadania 

1. Sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników i 

pracodawcy 

PUP w Nowym Dworze 

Mazowieckim 
3.163,20 zł.- .- 
dotacja celowa 

(80%) 

790,80 zł.- 

wkład własny 

(20%) 

31.06.2018 r. 

2. Otwarty konkurs na finansowe wspieranie zadań z zakresu 

Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,, 

Maluch” 2018 – realizowany przez Żłobek Miejski w Nasielsku 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 
86.400,00 zł. 0,00 zł. 31.12.2018 r. 

3. ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

60.000,00 zł.- 
dotacja celowa 

(80%) 

15.000,00 

zł.- wkład 

własny 
(20%) 

31.12.2018 r. 

4. Rządowy program „Aktywna tablica” Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 
98.000,00 zł.- 
dotacja celowa 

(80%)  

24.500,00 

zł.- wkład 

własny 

(20%) 

31.12.2018r. 

5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % 

rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania w zakresie 

doposażenia pomieszczeń nowo wybudowanych, wyposażenie 

Sali gimnastycznej do nauki w meble (np. ławki, krzesła) w 
gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez 

jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2016/2017 

jako szkoły samodzielne lub zespołach szkól 
ponadgimnazjalnych (dotyczy zespołu szkól, w których 

funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. 

przekształcanych w szkoły podstawowe - środki dla Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku. 

Środki rezerwy części 

oświatowej subwencji 

ogólnej MEN 

Departament Współpracy 
z Samorządem 

Terytorialnym 

39 943,00 zł – 

dotacja celowa 

(100%)  

- 31.12.2018 



6. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % 

rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania w zakresie 

doposażenia pomieszczeń przekształconych placówek do nauki 
w meble (np. ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych 

prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu 

terytorialnego w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły 

samodzielne lub zespołach szkól ponadgimnazjalnych (dotyczy 
zespołu szkól, w których funkcjonują szkoły podstawowe), a od 

września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - środki 

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku. 

Środki rezerwy części 

oświatowej subwencji 

ogólnej MEN 
Departament Współpracy 

z Samorządem 

Terytorialnym 

98 400,00 zł – 

dotacja celowa 

(100%) –  

- 31.12.2018 

7. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % 

rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania w zakresie 

doposażenia pomieszczeń przekształconych placówek do nauki 
w meble (np. ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych 

prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu 

terytorialnego w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły 
samodzielne lub zespołach szkól ponadgimnazjalnych (dotyczy 

zespołu szkól, w których funkcjonują szkoły podstawowe), a od 

września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - środki 
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji  

3 Maja w Nasielsku. 

Środki rezerwy części 

oświatowej subwencji 

ogólnej MEN 
Departament Współpracy 

z Samorządem 

Terytorialnym 

105 930,00 zł – 

dotacja celowa 

(100%)  

- 31.12.2018 

8. Zwiększenie części oświatowej subwencji  

z 0,4% rezerwy w 2016 roku z tytułu wyposażenia pracowni 
przedmiotów przyrodniczych  

Środki rezerwy części 

oświatowej subwencji 
ogólnej MEN 

Departament Współpracy 

z Samorządem 
Terytorialnym 

31 972, 00 zł. – 

dotacja celowa 
(100%)   

- 31.12.2018 

9. Zwiększenie części oświatowej subwencji  

z 0,4% rezerwy w 2016 roku z tytułu dofinansowania kosztów 

związanych ze zdarzeniami losowymi 

Środki rezerwy części 

oświatowej subwencji 

ogólnej MEN 
Departament Współpracy 

z Samorządem 

Terytorialnym 

Nie otrzymaliśmy 

wsparcia 

- 31.12.2018 



10. Wniosek „Obchody 100-tnej rocznicy Odzyskania 

Niepodległości” 

Urząd Wojewódzki  40 371, 00 zł – 

dotacja celowa 

(80%) – 
oczekujemy na 

środki 

12 298,00 31.12.2018 

11. Dotacja celowa na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

MEN W trakcie 

realizacji 

-- 31.12.2018 

 Razem -  środki pozyskane  523 808,20 zł. 40 290,80 zł.  

Razem - oczekujemy na środki  40371,00 zł. 12298,00 zł  

 


