
                  Załącznik nr  1 
                      do Uchwały Nr 574 
                      Rady Miasta Konina  
                      z dnia 16 grudnia 2009 roku 

 
 
 

WNIOSEK  
  O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK 

(UWAGA !  Na kaŜdy rodzaj podmiotu składa się oddzielny wniosek.) 
 

• Podstawa prawna: art. 80 i 90 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku                     
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

• Termin składania : do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

• Miejsce składania: Urząd Miasta Konin. 
 
 
  CZĘŚĆ  A 
Dane o organie prowadzącym: 
 
Wnioskodawca:                   osoba prawna                                       osoba fizyczna 
 
Czytelna nazwa / Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej (tak jak na pieczęciach). 

 
 
 
 
 
 

 
Siedziba osoby prawnej. / Adres osoby fizycznej. 
Kod pocztowy 
 
 
 

Miejscowość 

Ulica  
 
 
 

Nr domu Nr lokalu 

Telefon / fax 
 
 
 

Adres email 

 
Dane o osobie (osobach) reprezentującej organ prowadzący: 
Nazwisko i imię -   tytuł prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dane o podmiocie uprawnionym do otrzymania dotacji: 
 
                      Niepubliczny 
 

 
                        Publiczny 

 
 
 
Data i numer wpisu do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, prowadzonej przez  
Prezydenta Miasta Konina 

 
 
 
Data i numer wpisu do rejestru wydanych zezwoleń na 
załoŜenie szkoły lub placówki publicznej, prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Konina 

 
 
 
 
 
 
Pełna nazwa podmiotu (tak jak na pieczęciach). 

 
Adres podmiotu dotowanego: 
Regon  
 

NIP 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Nr domu Nr lokalu 

Nazwa rachunku bankowego: 
 
 

Numer rachunku bankowego: 
 
 

 
 
 
CZĘŚĆ  B 
Dane o planowanej liczbie uczniów : 

 
I.  Planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień. 

1) Dane o liczbie dzieci w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania 
przedszkolnego. 

Liczba dzieci ogółem: 
 

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

upośledzeni n umysłowo             
w stopniu głębokim,                         
z niepełnosprawnością 
sprzęŜoną z autyzmem 

objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

 
 
 

w tym: 
 
 

 
 

  

 
 
 
 



2) Dane o liczbie uczniów szkół dla młodzieŜy  
   (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 
Liczba uczniów ogółem: 
 

upośledzeni umysłowo  
w stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie , 
z zaburzeniami 
zachowania, 
zagroŜonych 
uzaleŜnieniem, 
z choroba przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 
niepełnosprawni 
ruchowo,  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący,  
niesłyszący, 
upośledzeni umysłowo  
w stopniu umiarkowanym  
i znacznym 

upośledzeni umysłowo 
stopniu głębokim,  
z niepełnosprawnością 
sprzęŜoną,  
z autyzmem 

 
 
 

w tym: 
 
 

 
 

   

 
3)  Dane o liczbie uczniów szkół dla dorosłych. 
Liczba uczniów ogółem: 
 

 
II.  Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień. 

1) Dane o liczbie dzieci w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania 
przedszkolnego. 
Liczba dzieci ogółem: 
 

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

upośledzeni n umysłowo             
w stopniu głębokim,                         
z niepełnosprawnością 
sprzęŜoną z autyzmem 

objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

 
 
 

w tym: 
 
 

 
 

  

 
2) Dane o liczbie uczniów szkół dla młodzieŜy  
   (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 
Liczba uczniów ogółem: 
 

upośledzeni umysłowo  
w stopniu lekkim, 
niedostosowani 
społecznie , 
z zaburzeniami 
zachowania, 
zagroŜonych 
uzaleŜnieniem, 
z choroba przewlekłą 

słabo widzący, 
niewidomi, 
niepełnosprawni 
ruchowo,  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

słabo słyszący,  
niesłyszący, 
upośledzeni umysłowo  
w stopniu umiarkowanym  
i znacznym 

upośledzeni umysłowo 
stopniu głębokim,  
z niepełnosprawnością 
sprzęŜoną,  
z autyzmem 

 
 
 

w tym: 
 
 

 
 

   

 
3)  Dane o liczbie uczniów szkół dla dorosłych. 
Liczba uczniów ogółem: 
 

 
 



CZĘŚĆ  C 
Oświadczenia i podpisy osób reprezentujących organ prowadzący: 
(Zgodnie z danymi zawartymi w CZĘŚCI A) 
 
• Oświadczam, Ŝe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 
• Oświadczam, Ŝe znany jest mi zapis art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. O statystyce publicznej 

(Dz.U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.) „ kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze 
stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” 

  
Czytelny podpis i imienna pieczątka składającego wniosek o udzielenie dotacji: 
 
 
 
 
 
Miejscowość, data. 

  


