
 

 

 

....................................................................... 

     Nazwa (pieczątka) organu prowadzącego 

 
         

Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy Golina 
na rok ……... 

 
 Podstawa prawna złożenia wniosku - art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). 
 Termin złożenia wniosku – 30 września roku bazowego. 

I. Informacje  o organie prowadzącym wnioskującym o udzielenie dotacji podmiotowej  budżetu 

JST. 
Wnioskodawcą o udzielenie dotacje dla placówki wychowania przedszkolnego, szkoły jest organ prowadzący o którym mowa w art. 2 
pkt 15 ustawy.  

1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna/osoba 

prawna.
1 

 

2. Nazwa organu prowadzącego/imię i nazwisko osoby 

fizycznej. 

 

3.  REGON
2  

4. NIP  

5.  Siedziba organu prowadzącego/adres zamieszkania 

osoby fizycznej. 

 

6.  

 

Wskazanie sposobu reprezentacji organu prowadzącego 
oraz dokumentu upoważniającego do reprezentowania 

organu prowadzącego.
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Imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania organu prowadzącego. 
 

8. Telefon do kontaktu  z organem prowadzącym.  

9. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z organem 

prowadzącym. 

 

II. Informacje o placówce wychowania przedszkolnego, szkole, placówce dla której organ 

prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie dotacji podmiotowej.  

1.  Nazwa placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, 

placówki 

 

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

.....nazwa zgodnie z nazwą nadaną ewidencji w danej JST.......... 

prowadzonej przez .........nazwa JST...... 

 

3.  Siedziba  - miejscowość kod pocztowy, dane adresowe.  

4. Inne lokalizacje prowadzenia zadań oświatowych na  

które będzie wykorzystana  dotacja, której wniosek 

dotyczy - miejscowość ,kod pocztowy, dane adresowe. 

 

5. REGON jednostki oświatowej której dotyczy wniosek   

6. NIP  jednostki oświatowej której dotyczy wniosek  

7.  Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby 

uprawnionej do kontaktowania się w sprawach 

dotyczących jednostki oświatowej. 

 

8. Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących jednostki 

oświatowej. 

 

9. Adres poczty elektronicznej do korespondencji  

w sprawach dotyczących jednostki oświatowej. 

 

                                                 
1
 Wpisz właściwą formę. 

2
 Tylko w  przypadku osób prawnych.  

3
 Do wniosku należy załączyć wskazany dokument rozstrzygający reprezentowanie organu prowadzącego. 



III. Informacje o rachunku bankowym wskazanym do przekazywania i rozliczania dotacji 

podmiotowej dla placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki wskazanej w punkcie 

II. 

Zgodnie z art. 34 ustawy dotacje są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub  
szkoły. 

Nazwa banku    

Numer rachunku bankowego należącego do placówki 

wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki wskazanej  

w punkcie II  

 

IV. Informacje o planowanej liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaga-

niem, uczestnikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy dotacje są przekazywane pod warunkiem że organ prowadzący przedszkole, inną formę wycho-

wania przedszkolnego, szkołę, placówkę przekaże organowi dotującemu informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

w okresie od do styczeń-sierpień wrzesień-grudzień 

1.  Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaga-

niem rozwoju. 

  

2. Planowana liczba uczniów w placówce      

wychowania przedszkolnego  

  

w tym uczniów nie objętych kształceniem specjalnym:   
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością rucho-

wą (w tym z afazją)  

  

niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym  
  

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, (w tym  

z zespołem Aspergera)  
  

3. Planowana liczba uczniów w szkole    

w tym uczniów nie objętych kształceniem specjalnym:   
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością rucho-

wą (w tym z afazją)  

  

niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym  
  

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, (w tym  

z zespołem Aspergera)  
  

4. Planowanej liczbie uczestników  

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  

V. Informacje o osobie uprawnionej do składania miesięcznych informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych
4
 

1. Imię i nazwisko   

2. Stanowisko służbowe/ pełniona funkcja w jednostce 

oświatowej której wniosek dotyczy. 

 

3. Informacja o dokumencie  potwierdzającym uprawnienie 

do składania miesięcznych informacji o liczbie dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania organu prowadzącego.
5
  

2. Dokument potwierdzający uprawnienie do składania miesięcznych informacji o liczbie uczniów.
6  

 
      ....................................................................  
     Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego 
Data ..................................  

 

                                                 
4
 Wypełnia się w przypadku gdy organ miesięczne informacje nie będzie składała osoba reprezentująca organ prowadzący.  

5
 W przypadku osób prawnych lub w przypadku osób fizycznych które reprezentuje osoba przez nich upoważniona. 

6
 W przypadku gdy do składania  miesięczne informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych została wyznaczona  osoba inna niż uprawniona do reprezentacji organu prowadzącego. 



Pouczenie: 

 Zgodnie z §4 ust. 2  Uchwały Nr XLVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania, szkół i placówek,  dla 

których gmina Golina jest organem rejestrującym, organ prowadzący placówkę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę zobowiązany jest pisemnie poinformować Burmistrza Goliny  

o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa  w punkcie I, II, III i V w terminie 14 dni od dnia 

ich zaistnienia. 
    


