
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/14 

Rady Gminy Rypin  

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rypin na rok ………….. 

 

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

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin 

 

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

 

 

Wnioskodawca:                      

Osoba prawna                           |    |   

Osoba fizyczna                          |    | 

Nazwa i adres osoby prawnej / imię, nazwisko i 

adres osoby fizycznej 

 

 

Siedziba organu prowadzącego 
 

 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż 

siedziba organu prowadzącego 
 

 

 

Nazwa i adres placówki, 
NIP, REGON 

 

 

Nr i data zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji niepublicznych szkól, przedszkoli 
lub innych form wychowania przedszkolnego 

 

 

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji 

Nazwa posiadacza rachunku bankowego  

Nr rachunku bankowego  

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący placówki 

 

Nazwisko i imię 

 

 

 

Pełniona funkcja 

 

 

Dane kontaktowe (nr telefony, e-mail) 
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DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH, 

INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Planowana liczba uczniów 

 
I - VIII 

 
IX - XII 

 

Łącznie w roku: 
kol.2x8 mies. 

+kol.3x4 mies. 

1 2 3 4 

Ogółem wszystkich uczniów    

-w tym niepełnosprawnych (z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o 

których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z  2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm 

   

w tym: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabo widzących z   -

niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim 

   

w tym: z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z zespołem 
Aspergera 

   

w tym: zamieszkałych na terenie innych gmin 
 

GMINA............................ 

GMINA............................ 
GMINA............................ 

GMINA............................ 

   

   

   

   

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU 

Planowana liczba uczniów I - VIII IX - XII 
Łącznie w roku: 
kol.2x8 mies. 

+kol.3x4 mies. 

1 2 3 4 

Ogółem wszystkich uczniów    

 

DANE O OSOBIE UPOWAŻNIONEJ  DO SKŁADANIA MIESIĘCZNYCH INFORMACJI O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW 
 

                  Nazwisko i imię ……………………....................................... 

 
                                           Stanowisko/funkcja .................................................................. 

 
 

1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby 

uczniów, nazwy i numeru rachunku bankowego, nazwy i adresu prowadzonej jednostki oświatowej oraz nazwy i adresu organu prowadzącego, a t akże o zaprzestaniu prowadzenia 

jednostki oświatowej oraz do rocznego rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rypin. 

2. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia  2004 r.  (Dz. U.  z 2013 r. 

poz. 168). 

3. Oświadczam, że w jednostce oświatowej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………                                                                                                                                             …………………………………………………………………………………….………………………………………………..   
 (miejscowość, dala)                                                                                                                                               (podpis oraz pieczęć imienna organu prowadzącego) 

 

 

Pouczenie: 

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane. 

2. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku, należy niezwłocznie poinformować Urząd Gminy Rypin o zaistniałych 
zmianach. 

3. W przypadku prowadzenia kilku typów placówek, wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 
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