Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX /126 /2012
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 maja 2012 roku

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta i gminy Wysoka
na rok.........................
dla osób fizycznych i osób prawnych innych niż miasto i gmina Wysoka
Część I
Dane o organie prowadzącym:
Wnioskodawca ( osoba prawna/ osoba fizyczna):
1 Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:
…................................................................................................................................................
2. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej:
…...............................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
3. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji:
…................................................................................................................................................
4. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły/ przedszkola:
…................................................................................................................................................
Część II
Dane o szkole:
1. Nazwa szkoły (określenie formy publiczna/niepubliczna):
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
2. Adres szkoły:
…................................................................................................................................................
3. Regon: …................................................................................................................................
4. NIP: …....................................................................................................................................
5. Nr telefonu: ….........................................................................................................................

6. Adres e-mail: …......................................................................................................................
7. Typ szkoły (przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inna forma
wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum)
…………......................................................................................................................................
Część III
Dane o planowanej liczbie uczniów:
1. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń- sierpień:
a) dane o liczbie dzieci w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/ innej formie wychowania
przedszkolnego:
Liczba dzieci ogółem

W tym dzieci niepełnosprawne
niepełnosprawności)

(rodzaj

b) dane o liczbie uczniów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja)
Liczba uczniów ogółem

W tym uczniowie
niepełnosprawności)

niepełnosprawni

(rodzaj

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień- grudzień:
a) dane o liczbie dzieci w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/innej formie wychowania
przedszkolnego:
Liczba dzieci ogółem

W tym dzieci niepełnosprawne
niepełnosprawności)

(rodzaj

b) dane o liczbie uczniów szkół (szkoły podstawowej, gimnazja)
Liczba uczniów ogółem

W tym uczniowie
niepełnosprawności)

niepełnosprawni

(rodzaj

Część IV
Podpis(y) osoby(osób) reprezentujących organ prowadzący szkołę oraz oświadczenia:
Oświadczam/y, że wszystkie podane przez nas/przeze mnie dane są zgodne z stanem
faktycznym.
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 i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 14,
poz. 114. ze zm.)

Część V
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów .

……...............................................................
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data.........................................

Pouczenie:
Wniosek o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka w terminie do
dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

