Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXIII/1368/VII/2018
Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2018 r.
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/1127/VII/2018
Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji
z budżetu Miasta Poznania
na rok
(kalendarzowy)
Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż Miasto Poznań,
prowadzących na terenie Poznania szkoły i placówki oświatowe
Podstawa prawna: art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
Miejsce złożenia wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Nr sprawy:

……………………………………………
(wypełnia Wydział Oświaty )

Dane o organie prowadzącym
Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba organu prowadzącego
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Dane o szkole / placówce
NAZWA szkoły / placówki

Adres szkoły / placówki
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Adres do korespondencji
Kod pocztowy
Ulica

Miejscowość

Dane do kontaktu:
tel. stacjonarny
tel. komórkowy
adres e-mail
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PUBLICZNOŚĆ szkoły / placówki

TYP/RODZAJ szkoły / placówki

Planowana liczba uczniów - wychowanie przedszkolne
Dane o liczbie uczniów
Liczba dzieci w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
innej formie wychowania przedszkolnego, w tym:

w okresie
styczeńsierpień

w okresie
wrzesieńgrudzień

0

0

0

0

Liczba dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni
niedostosowaniem społecznym
niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym
z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)

Planowana liczba uczniów - szkoły, w których spełnia się obowiązek szkolny lub nauki
Dane o liczbie uczniów

Liczba uczniów szkoły ogółem, w tym:

w okresie
styczeńsierpień

w okresie
wrzesieńgrudzień

0

0

0

0

Liczba uczniów w oddziałach ogólnodostępnych
Liczba uczniów bez orzeczeń w oddziałach integracyjnych
Liczba uczniów z orzeczeniami w oddziałach integracyjnych
Liczba uczniów w oddziałach specjalnych
Liczba uczniów w oddziałach dwujęzycznych
Liczba uczniów w oddziałach sportowych
Liczba uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego
Liczba uczniów korzystających z bezpłatnej, dodatkowej nauki języka polskiego
Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, zgodnie
z art. 37 ustawy Prawo oświatowe
Liczba uczniów szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w
tym:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni
niedostosowaniem społecznym
niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym
z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)
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Planowana liczba uczniów - szkoły, w których nie spełnia się obowiązku szkolnego lub nauki
Dane o liczbie uczniów

Liczba słuchaczy szkoły nieprowadzącej kształcenia zawodowego, w tym:

w okresie
styczeńsierpień

w okresie
wrzesieńgrudzień

0

0

0

0

w okresie
styczeńsierpień

w okresie
wrzesieńgrudzień

dla dorosłych w trybie stacjonarnym
dla dorosłych w trybie zaocznym
Liczba słuchaczy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w tym:
dla młodzieży w zawodzie medycznym
dla młodzieży w zawodzie niemedycznym
dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie stacjonarnym
dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie zaocznym
dla dorosłych w zawodzie niemedycznym w trybie stacjonarnym
dla dorosłych w zawodzie niemedycznym w trybie zaocznym
Liczba słuchaczy szkoły, którzy mają uzyskać świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Planowana liczba uczniów - placówki
Dane o liczbie uczniów
Liczba wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego
ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których
mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym
mowa w art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki
Liczba wychowanków placówki zapewniającej opiekę w trakcie pobierania nauki
poza miejscem zamieszkania

Liczba miejsc w szkolnych schroniskach młodzieżowych
Liczba miejsc wg stanu na 31 lipca roku poprzedzającego udzielenie dotacji

Planowana liczba uczniów - prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Dane o liczbie uczniów

w okresie
styczeńsierpień

w okresie
wrzesieńgrudzień

Liczba dzieci/uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim z
orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
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Rachunek bankowy szkoły / placówki właściwy do przekazywania dotacji
Nazwa rachunku bankowego / pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym / pomocniczym rachunku bankowym

Numer rachunku bankowego

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych oraz § 2 uchwały Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r. ze zmianami w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż
jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
którym jest złożenie wniosku o dotację.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dotacji szkołom i placówkom niesamorządowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podpis i oświadczenie organu prowadzącego / osoby reprezentującej organ prowadzący*
Dane o osobie podpisującej wniosek
Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

……………………………………………………………
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek
Miejscowość, data

* reprezentant organu prowadzącego zobowiązany jest
do dołączenia stosownego upoważnienia od organu prowadzącego

Uwagi dotyczące wniosku

(wypełnia Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania)
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