pieczęć placówki wychowania przedszkolnego

pieczęć i data wpływu do urzędu

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok budżetowy
.
1. Dane organu prowadzącego
Organ prowadzący

osoba prawna

osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej
lub nazwisko i imiona osoby fizycznej
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
prowadzący
Siedziba osoby prawnej
lub adres osoby fizycznej
NIP
2. Dane placówki wychowania przedszkolnego
Numer i data zaświadczenia o wpisie
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Nazwa zgodnie z wpisem w ewidencji

Adres siedziby

Adres innych lokalizacji prowadzenia zadań
oświatowych
Telefon
Adres e-mail
REGON
Nazwa banku prowadzącego rachunek
Numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji

str. 1

3. Dane o planowanej miesięcznej liczbie uczniów
Lp

1

Informacja

Liczba

Liczba uczniów, w tym:

.

a) pełnosprawnych

.

b) niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo
oświatowe, w tym:

.

- niewidomych o symbolu …….

.

- słabowidzących o symbolu …….

.

- niesłyszących o symbolu …….

.

- słabosłyszących o symbolu …….
- niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim o symbolu …….
- niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym o symbolu …….
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją o symbolu …….
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera o symbolu …….
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi o symbolu …….
2

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe

3

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe

4. Dane osoby upoważnionej do składania informacji o faktycznej liczbie uczniów
Nazwisko i imię oraz stanowisko lub funkcja
5. Oświadczenie
Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.) Zobowiązuję się do
informowania organu dotującego o organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji, placówce
wychowania przedszkolnego i jej danych adresowych oraz numerze rachunku bankowego.

…………………………………………..

………..………………..………………..

miejscowość i data

podpis oraz pieczęć organu prowadzącego

6. Adnotacje urzędowe
Sprawdzono zgodność wniosku z ewidencją szkół i placówek niepublicznych, prowadzoną przez
Wójta Gminy Osielsko oraz zatwierdzono wniosek.

……………………………......…………...

………..………………..………………...

………..………………..………………..

miejscowość i data

podpis oraz pieczęć

podpis oraz pieczęć
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