Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia …………………….. 2018 r. (Dz. U. poz. …)

Załącznik nr 1
WZÓR

WNIOSEK
o udzielenie dotacji

potwierdzenie wpływu
do Centrum Edukacji Artystycznej

na rok ……..…………………..…

Wniosek należy złożyć oddzielnie dla każdej szkoły.
Miejsce składania wniosku: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Termin składania wniosku: do 30 września

Część A
DANE ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ

□ osoba prawna

□ osoba fizyczna

nazwa osoby prawnej albo imiona i nazwisko osoby fizycznej

ADRES

kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu

DANE SZKOŁY

nazwa szkoły

NIP

REGON

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr budynku

nr lokalu

typ szkoły

numer identyfikacyjny nadany przez Centrum Edukacji Artystycznej
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□ szkoła niepubliczna

□ szkoła publiczna

data i nr wpisu
do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

data i nr decyzji
nadania uprawnień szkoły publicznej
szkoła prowadzi internat

□ tak

data i nr decyzji
o zezwoleniu na założenie publicznej szkoły artystycznej

□ nie

DANE DO KONTAKTU
nr telefonu

adres e-mail

RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY ALBO ZESPOŁU SZKÓŁ*
nazwa banku

numer rachunku
bankowego
*do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się zaświadczenie albo poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zaświadczenia
wydanego przez bank, potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły

Część B
INFORMACJE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW LUB WYCHOWANKÓW INTERNATU
od 1 stycznia do 31 sierpnia

od 1 września do 31 grudnia

planowana liczba uczniów ogółem

uczniów klas programowo najwyższych
w tym:
uczniów klas pierwszych

planowana liczba wychowanków internatu
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Część C
Zgodnie z powyższymi danymi wnoszę o udzielenie dotacji, na podstawie:

□ art. 40 ust. 1
□ art. 40 ust. 3

□ art. 41 ust. 1
□ art. 41 ust. 2
□ art. 41 ust. 5
□ art. 41 ust. 6

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn. zm.).
OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.).

miejscowość, data

czytelny podpis składającego informacje

Sprawdzono:

data, podpis i pieczątka imienna pracownika Centrum Edukacji Artystycznej
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