
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/419/2014 

Rady Gminy Dobrcz  

z dnia 30 października 2014 r. 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu 

 gminy Dobrcz na rok…. 

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 

Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy w Dobrczu. 

Część A  

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

 

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji 

Nazwa posiadacza rachunku  

Adres posiadacza rachunku podany  

na rachunku bankowym 

 

Numer rachunku bankowego  

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły/placówki 

Nazwisko i imię  

Tytuł prawny/pełniona funkcja  

Dane kontaktowe: nr tel., e-mail  

 

Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna 

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej 

 

 

Siedziba organu prowadzącego 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba organu prowadzącego 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

     



 

 

 

Część B 

DANE O SZKOLE/PRZEDSZKOLU 

Publiczna/niepubliczna o uprawnieniach 

szkoły publicznej 

Niepubliczna 

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej 

przez gminę Dobrcz 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Data i nr wpisu do rejestru szkół niepublicznych 

prowadzonego przez gminę Dobrcz 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/placówki………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typ (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres przedszkola/szkoły 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część C  

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 

Dane o planowanej liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

Okres Liczba 
dzieci 
ogółem, 
w tym: 

W oddziałach 
integracyjnych 

Upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, 
zagrożeni uzależnieniem, z chorobą 

przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 

ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 

niesłyszący, upośledzeni umysłowo 
w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub głębokim 

z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną, z 
autyzmem 

Styczeń- 
sierpień 
 

 
 
 

   



 

 

Wrzesień-
grudzień 

    

 

Dane o planowanej liczbie uczniów szkoły podstawowej/gimnazjum 

Okres Liczba 
uczniów 
ogółem, 
w tym: 

Upośledzeni 
umysłowo w 
stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie, z 
zaburzeniami 
zachowania, 
zagrożeni 
uzależnieniem, 
z chorobą 
przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 
niepełnosprawni 
ruchowo, z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący, 
niesłyszący, 
upośledzeni 
umysłowo w 
stopniu 
umiarkowanym, 
znacznym 

Upośledzeni 
umysłowo w stopniu 
głębokim, z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną, z 
autyzmem 

Styczeń- 
sierpień 
 

     

Wrzesień- 
grudzień 

     

Część D 

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Dane o osobie podpisującej wniosek 

Imię i nazwisko  

Tytuł prawny/Stanowisko/Pełniona funkcja  

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części A, B i C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

     
       ………….…………………………………………………………….. 

       Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek 

 

…………………………………  
Miejscowość, data 
 
Pouczenie: 
1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji/zezwoleniem dane. 
2. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem danych w części C), należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy w Dobrczu. 
3. W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 

Dane o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

Liczba uczniów w okresie styczeń- sierpień 
 

 

Liczba uczniów w okresie wrzesień- grudzień  


