
Załącznik Nr 1 
do uchwały Rady Gminy Cegłów 

Nr XXXVIII/ 317 /2013 z dnia 21 listopada 2013 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 
Z BUDŻETU GMINY CEGŁÓW 

 

Na podstawie § 4 ust.1 uchwały Nr XXXVIII/ 317 /13 Rady Gminy Cegłów 
z dnia 21 listopada 2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

publicznych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawną niebędącą 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, wnoszę o udzielenie dotacji na rok …………………….. 
 

Nr sprawy: 
……………………………………….. 
wypełnia Urząd Gminy Cegłów 
Podstawa prawna: art.80 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm). 
 
Miejsce złożenia : Urząd Gminy Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów 
 
Część I 
WNIOSKODAWCA:  
Osoba prawna   Osoba fizyczna   
Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej 
 

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej 

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu 

 
Część II 
DANE O SZKOLE / PLACÓWCE 
Numer decyzji zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej / placówki publicznej 
 
NAZWA szkoły / placówki 
 

Adres szkoły / placówki 

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu 

REGON szkoły / placówki  NIP 
 

Kontakt: 
 
tel. stacjonarny: 
tel. komórkowy: 
adres e-mail: 

 

TYP szkoły / placówki 
(przedszkole, zespół / punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum) 



 

RACHUNEK BANKOWY  właściwy do przekazywania dotacji 
Numer rachunku bankowego 
 

 
Część III 
STYCZEŃ - SIERPIEŃ 

DANE O LICZBIE DZIECI w przedszkolu / zespole/punkcie przedszkolnym 
1. Planowana liczba dzieci 

Liczba dzieci ogółem, 
w tym: 

w oddziałach integracyjnych 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani społecznie, 
z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z 
chorobą przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 
ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 
niesłyszący, upośledzeni umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym 

upośledzeni umysłowo w 
stopniu głębokim, z 
niepełnosprawnością 

sprzężoną, z autyzmem 

    

Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:  

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 
2. Planowana liczba uczniów  

A. w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 

Liczba dzieci ogółem, 
w tym: 

w oddziałach integracyjnych 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani 

społecznie, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonych 
uzależnieniem, z chorobą 

przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 

ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 

niesłyszący, upośledzeni 
umysłowo w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
głębokim, z niepełnosprawnością 

sprzężoną, z autyzmem 

    

B. Dane o liczbie uczniów szkoły (podstawowej, gimnazjum) 

Ogółem 
liczba 

uczniów, w 
tym: 

upośledzeni 
umysłowo w 

stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie, z 
zaburzeniami 
zachowania, 
zagrożonych 

uzależnieniem, z 
chorobą przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 

niepełnosprawni 
ruchowo, z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący, 
niesłyszący, 
upośledzeni 
umysłowo w 

stopniu 
umiarkowanym i 

znacznym 

upośledzeni umysłowo 
w stopniu głębokim, z 
niepełnosprawnością 

sprzężoną, z autyzmem 

liczba uczniów w 
oddziałach 

integracyjnych 

      

C. Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:  

 
 
 



Część IV 
WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 

DANE O LICZBIE DZIECI w przedszkolu / zespole/punkcie przedszkolnym 
1. Planowana liczba dzieci 

Liczba dzieci ogółem, 
w tym: 

w oddziałach integracyjnych 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z 

chorobą przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 

ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 

niesłyszący, upośledzeni umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i 

znacznym 

upośledzeni umysłowo w 
stopniu głębokim, z 
niepełnosprawnością 

sprzężoną, z autyzmem 

    

Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:  

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 
2. Planowana liczba uczniów 

A. w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 

Liczba dzieci ogółem, 
w tym: 

w oddziałach integracyjnych 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim, niedostosowani społecznie, 

z zaburzeniami zachowania, 
zagrożonych uzależnieniem, z 

chorobą przewlekłą, słabo widzący, 
niewidomi, niepełnosprawni 

ruchowo, z zaburzeniami 
psychicznymi, słabo słyszący, 

niesłyszący, upośledzeni umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i 

znacznym 

upośledzeni umysłowo w 
stopniu głębokim, z 
niepełnosprawnością 

sprzężoną, z autyzmem 

    

B. Dane o liczbie uczniów szkoły (podstawowej, gimnazjum) 

Ogółem 
liczba 

uczniów, w 
tym: 

upośledzeni 
umysłowo w 

stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie, z 
zaburzeniami 
zachowania, 
zagrożonych 

uzależnieniem, z 
chorobą przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 

niepełnosprawni 
ruchowo, z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący, 
niesłyszący, 
upośledzeni 
umysłowo w 

stopniu 
umiarkowanym i 

znacznym 

upośledzeni 
umysłowo w stopniu 

głębokim, z 
niepełnosprawnością 

sprzężoną, z 
autyzmem 

liczba uczniów w 
oddziałach 

integracyjnych 

      

C. Dane o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:  

 
Część V 
PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ UPRAWNIONEGO DO 
DOTACJI 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko / pełniona funkcja  

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym 
 
Cegłów dn……………………….                                                ………………………………….. 
                                                                                                            czytelny podpis (pieczątka) 



Pouczenie: 
1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z zezwoleniem na 

prowadzenie szkoły / placówki 
2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym szkołę / 

placówkę, do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do 
podpisania niniejszego wniosku, 

3) W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku, należy niezwłocznie poinformować o 
zaistniałych zmianach Urząd gminy Cegłów, 

4) W przypadku prowadzenia kilku szkół / placówek wniosek należy wypełnić osobno dla każdej 
jednostki 

 
Uwagi: 
(wypełnia Urząd Gminy Cegłów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


