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Załącznik nr 2.  

 

Wniosek o wypłatę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

 do lat 3 „MALUCH – edycja 2014” (moduł 3) 

 
za okres od …….. do ………. 

w kwocie.......................................... (w zł) 

słownie: …………………….. 

w formie zaliczki umożliwiającej terminowe dokonanie płatności za miesiąc grudzień 2014 r.  

w kwocie.......................................... (w zł) 

słownie: …………………….. 

 

 

1.  NAZWA INSTYTUCJI (nazwa, adres) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2.  NUMER I DATA ZAWARTEJ UMOWY 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3.  DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU 

Nazwa: 

NIP: 

REGON: 

Adres jednostki: 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mailowy: 

 

4.  INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ DOKONANA 

REFUNDACJA 

Numer rachunku bankowego: 

Nazwa Banku (wraz z podaniem Oddziału): 

 

5.  OŚWIADCZENIE O ILOŚCI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO INSTYTUCJI 

W  MIESIĄCU……. 

1. Ilość dzieci: …………… 

2. (Średnia) Kwota dotacji obniżająca miesięczną opłatę rodziców za jedno dziecko korzystające 

z miejsca w instytucji opieki…………… 
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Lp. Imię i nazwisko dziecka 
Opłata rodziców za 

dziecko bez dotacji 

Opłata rodziców za 

dziecko po 

uwzględnieniu dotacji 

    

    

    

 RAZEM   

 

6.  WYDATKI I ICH FINANSOWANIE 

1) Planowane wydatki na realizację zadania ogółem  (wynikające ze złożonej oferty) ………..... zł 

(w tym ze środków dotacji - ………. zł).  

2) Poniesione wydatki w okresie objętym wnioskiem o wypłatę dotacji ….................... zł (w tym 

ze środków dotacji - ………. zł).  

3) Poniesione wydatki od początku realizacji zadania …................ zł (w tym ze środków dotacji - 

………. zł). 

4) Suma dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania od początku jego 

realizacji - …….... zł. 

 

7.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA 

Źródła finansowania zadania Kwota w zł Udział % 

Całkowita wartość zadania, 

z tego pokryta z: 

  

- opłat rodziców   

- środków własnych Podmiotu   

- środków pozyskanych z innych źródeł   

- dotacji programu „Maluch”   

 

8.  INFORMACJA, CZY JEDNOCZEŚNIE Z DOTACJĄ PODMIOT WYSTĘPUJE 

O FINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH (podać szczegóły) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9.  OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone 

zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowana dotacja jest na minimalnym poziomie umożliwiającą 

realizację zadania. 

 

Miejsce i data sporządzenia wniosku                   Podpisy  i pieczęcie osób upoważnionych  

 

……………………………………….                       ……………………………………….                      

      

                                                                                                    

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Kopie dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji 

za okres objęty Wnioskiem, 

2. Kopie dokumentów potwierdzających dokonanie rodzicom refundacji opłaty za pobyt dziecka 

w instytucji w okresie objętym Wnioskiem. 


