Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25.02.2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnienia
szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na
terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
WÓJT GMINY
SZEMUD

NA ROK ………………..

Podstawa prawna:

art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm)
Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Szemud osób prawnych lub fizycznych
prowadzących na terenie Gminy Szemud przedszkola niepubliczne, inne formy
wychowania przedszkolnego niepubliczne w postaci zespołu wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego, szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkól
publicznych, niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych
do dnia 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji
Urząd Gminy w Szemudzie, 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

CZĘŚĆ A
A.1. DANE ORGANU PROWADZĄCEGO

1. Wnioskodawca (zaznaczyć krzyżykiem właściwą kratkę)
r a) osoba fizyczna
r b) osoba prawna
2. Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

A.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

3. Ulica
5. Miejscowość

4. Numer domu / numer lokalu
6. Kod pocztowy

7. Poczta

A.3. DANE OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) ORGAN PROWADZĄCY

8. Nazwisko i imię
9. Tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku)
10. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
11. Nazwa rachunku bankowego
12. Numer rachunku bankowego
A.4.DANE O NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH: PRZEDSZKOLU/ INNEJ FORMIE WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOLE
13. Data i nr wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę
Szemud
………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum)
………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Szkoła prowadzi (wymienić jakie)
* oddziały specjalne, integracyjne, grup etnicznych
* oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
…………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Adres przedszkola/ szkoły/ miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego
NIP
REGON
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ B
B.1. PLANOWANA MIESIĘCZNA LICZBA UCZNIÓW (DZIECI) WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK
* w tym liczba uczniów (dzieci) spoza Gminy
Szemud, z tego:
w tym z gmin (wskazać nazwę
gminy):

w tym uczniów szkół dla spo

W ROKU SZKOLNYM

OGÓŁEM

RA
ZE
M

od stycznia do sierpnia
od września do grudnia
* Liczbę uczniów (dzieci) spoza Gminy Szemud podają przedszkola, szkoły podstawowe prowadzące oddziały
przedszkolne

CZĘŚĆ C
C.1. OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(-ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
SKŁADAJĄCY WNIOSEK O DOTACJĘ
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie danej są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi 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 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
Oświadczam, że w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego/ szkole zostały zapewnione
bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania Wójta Gminy Szemud o rzeczywistej liczbie uczniów/ dzieci
uczęszczających do szkoły/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego, w tym: będących
mieszkańcami innych gmin oraz niepełnosprawnych.
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek

Miejscowość, data

