…………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/252/2018
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Łukowskiego
na rok ....................

Część A – Dane o organie prowadzącym
Nazwa organu prowadzącego:
.......................................................................................................................................................
Adres organu prowadzącego:
.......................................................................................................................................................
Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący:
Nazwisko i imię:
.......................................................................................................................................................
Pełniona funkcja:
.......................................................................................................................................................
Część B – Dane o szkole/placówce
Nazwa:
.......................................................................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................................................................
Nr telefonu:
.......................................................................................................................................................
Adres e-mail:
.......................................................................................................................................................
Typi:
.......................................................................................................................................................
Charakterii:
☐ Publiczny ☐ Niepubliczny
Realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku naukiiii:
☐ Tak

☐ Nie
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Forma kształceniaiv:
☐ Dzienna

☐ Stacjonarna

☐ Zaoczna

Kategoria uczniówv:
☐ Dzieci i młodzież

☐ Dorośli

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
.......................................................................................................................................................
Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
.......................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego oraz nazwa i adres banku prowadzącego rachunek:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
REGON i NIP:
.......................................................................................................................................................
Część C – Dane o planowanej liczbie uczniów
1. Planowana liczba uczniów w roku ……………….
styczeń - sierpień

wrzesień – grudzień

w planowanej ogólnej liczbie uczniów liczba uczniów niepełnosprawnych ze względu na
rodzaje niepełnosprawności:
Rodzaj
styczeń – sierpień
wrzesień – grudzień
niepełnosprawnościvi

w planowanej ogólnej liczbie uczniów liczba uczniów o zwiększonych wagach, o których
mowa w obowiązującym na dzień złożenia wniosku rozporządzeniu w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
Waga
styczeń – sierpień
wrzesień - grudzień
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2. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka:
styczeń - sierpień
wrzesień – grudzień

3. Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
styczeń - sierpień
wrzesień – grudzień

4. Planowana liczba wychowanków:
styczeń - sierpień

wrzesień – grudzień

5. Planowana liczba wychowanków internatu zorganizowanego w szkole:
styczeń - sierpień
wrzesień – grudzień

6. Planowana liczba uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, niepublicznych
liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych niebędących szkołami
specjalnymi, zdających egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, w terminie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych: …………………..
7. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego: ………………………...

................................................................
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)

………………….., data …………………….
W przypadku szkół zgodnie z Art. 18. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku
placówek, zgodnie z Art. 2. tej ustawy
ii
W przypadku nadania uprawnień szkoły publicznej wpisać x w kwadrat przy napisie „publiczny”, w przypadku
braku takich uprawnień wpisać x w kwadrat przy napisie „niepubliczny”
iii
Wypełnić tylko w przypadku szkół. Jeżeli w szkole jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkoły
wpisać x w kwadrat przy napisie „Tak” w innym przypadku wpisać x w kwadrat przy napisie „Nie”
iv
Wpisać x w kwadrat przy właściwej formie kształcenia
v
Wpisać x w kwadrat przy właściwej kategorii uczniów
vi
Zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia wniosku rozporządzeniem w sprawie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
i
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