
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok………………do szkoły podstawowej.

Termin składania wniosku Do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji

Miejsce składania wniosku Urząd Miasta Nowy Targ

A. Dane o organie prowadzącym*

1. Nazwa organu prowadzącego

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

2. Rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji

Nazwa rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego

B. Dane o jednostce dotowanej*

1.Nazwa jednostki dotowanej

2.Nr i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

3.Adres.

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

4.Typ i rodzaj szkoły/placówki

5.Dane kontaktowe

Nr telefonu Numer adresu e mail

6.Miesiąc rozpoczęcia działalności w ramach 

wnioskowanej dotacji
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C. Dane o planowanej liczbie uczniów

1) Planowana liczba uczniów

Wyszczególnienie Styczeń-

sierpień

Wrzesień-

grudzień

Ogółem uczniów

w tym

klasy I

klasy II

klasy III

klasy IV

klasy V

klasy VI

klasy VII

klasy VIII

realizujących obowiązek szkolny/nauki poza szkołą **

uczniów mniejszości narodowej lub etnicznej

w oddziałach klas dwujęzycznych

w oddziałach integracyjnych

w oddziałach specjalnych

w oddziałach mniejszości narodowej/etnicznej

w oddziałach sportowych

w oddziałach mistrzostwa sportowego

uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, 

o których mowa w art.165 ust.7 i ust.9 ustawy Prawo oświatowe

średnia liczba uczniów w klasie

uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

inne

inne

2.Planowana liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 

w podziale na rodzaje niepełnosprawności.

Okres styczeń-sierpień

Rodzaj niepełnosprawności
(wynikający z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

Waga Liczba uczniów

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

niedostosowanie społeczne

zagrożenie niedostosowaniem społecznym

z zaburzeniami zachowania***

zagrożonych uzależnieniem***

z chorobami przewlekłymi***

niewidomy

słabowidzący

niepełnosprawność ruchowa w tym afazja

zaburzeniami psychicznymi***

niesłyszący

słabosłyszący

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim

niepełnosprawność sprzężona

Autyzm w tym zespół Aspergera

inne

inne

Okres wrzesień-grudzień
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Rodzaj niepełnosprawności
(wynikający z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

Waga Liczba uczniów

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

niedostosowanie społeczne

zagrożenie niedostosowaniem społecznym

z zaburzeniami zachowania***

zagrożonych uzależnieniem***

z chorobami przewlekłymi***

niewidomy

słabowidzący

niepełnosprawność ruchowa w tym afazja

zaburzeniami psychicznymi***

niesłyszący

słabosłyszący

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim

niepełnosprawność sprzężona

autyzm w tym zespół Aspergera

inne

inne

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym

Miejscowość, data Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji.

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół lub placówek należy wniosek wypełnić dla każdej                    

z szkół/placówek osobno. Ustalając  stany uczniów, rodzaj uprawnienie do dotacji w zakresie rodzaju 

niepełnosprawności należy powodować się obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosownym 

rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. W pozycji 

„inne” - należy wskazać uprawnienie i  liczbę uczniów spełniających inne przesłanki mające wpływ na 

wysokość dotacji naliczanej wg subwencji oświatowej określone w/w  rozporządzeniu

*- zgodnie z  ostatnim(aktualnym) wpisem do ewidencji.

**- dotyczy uczniów spełniających obowiązek szkolny\ nauki poza szkołą, na podstawie decyzji, 

o których mowa w  art.16 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w art.37 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe.

*** - dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011r.

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez miasto Nowy Targ.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, 

ul. Krzywa 1.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl   lub  Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ,                       ul. 

Krzywa 1, telefon:  18 26 11 200.
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3. Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku o udzielenie i rozliczenie dotacji przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji w związku z prowadzeniem niepublicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej i niepublicznej szkoły 

podstawowej na terenie miasta Nowy Targ, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6, ust. 1, pkt c RODO) i w ustawie z dnia 

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (art.15-21, art.25, art.26, art.30, art.38 

ustawy)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 217 z późn. zm.).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania.

8. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie ma Pani/Pan  prawa żądania usunięcia tych danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora z obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.
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