Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/122/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26.06.2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
z budżetu Gminy Pyzdry
NA ROK……..
1. Pełna nazwa i adres szkoły(placówki)*
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres organu prowadzącego*
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie, aktualne
zaświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na
założenie publicznej szkoły lub przedszkola( ostatnia, aktualna decyzja)
…………………………………………………………………………………………………................................................
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Planowana liczba uczniów/wychowanków w:
L.p.

Szkoła

1.

Przedszkolu
w tym spoza gminy Pyzdry
Szkole podstawowej

2.

Planowana
liczba
uczniów od I do VIII

Planowana
liczba
uczniów od IX do
XII

w
tym
uczniów
niepełnosprawnych
o których mowa w
art.71b ust.3 ustawy
o systemie oświaty
wg wag

7. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz
przeznaczania dotacji na realizację celów wynikających z ustawy o systemie oświaty.
Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
8.Oświadczenia i podpis/y/ osoby/osób/ reprezentującej/-ych/ organ prowadzący.
- Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
- Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14 14 poz.114).
- Oświadczam, że w szkole/ placówce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i
opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.

………………………………………………
pieczęć i czytelny podpis osoby prowadzącej**

*zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu
zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola
**w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania

