
              
Załącznik Nr 3 

 
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008  

z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych 
 

pieczęć adresowa  JST 
 
 

data …………………………2008 r.                                                 miejscowość……………. 
 

 
1. Dane identyfikacyjne 
 

a/ nazwa JST ……………. 
 

b/ typ JST: (gmina, miasto, miasto-gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo samorządowe)   ………………. 
 

c/ identyfikator1 ………….. 
 

d/ adres: ul…………………………..……., kod….…-……..    miejscowość……………..       
 

powiat……………, województwo…………………………….,  .tel……………,  fax………….. 
 

e/ imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku 
…………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
                                                 

1 Identyfikatory jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego - Dz. U. Nr  157,  poz. 1031 z późn. zm.  
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2. Charakterystyka zadania objętego dofinansowaniem: 
 
L.p. Nazwa i adres 

szkoły  lub 
placówki, której 
obiekt został 
zniszczony/ 
uszkodzony w 
wyniku zdarzenia 
losowego 

Rodzaj 
zdarzenia 
losowego  

Informacja czy 
budynek był 
ubezpieczony 
(jeśli tak to 
naleŜy podać 
wysokość 
odszkodowania) 

Charakterystyka 
koniecznych do 
wykonania prac 
remontowych i 
przewidywany 
termin 
wykonania 
remontu 

Wartość 
kosztorysowa  
koniecznego 
remontu, 
pomniejszona o 
odszkodowanie  
(w zł) /wartość 
wykazana w 
kolumnie 6  
stanowi  sumę 
kwot ujętych w 
kol. 7 i 8/   

Środki własne zaplanowane przez JST  
(w zł) -co najmniej 50% wartości 
kosztorysowej remontu, wykazanej w 
kol. 6 tabeli. Do kwoty środków 
własnych zaplanowanych przez JST nie 
naleŜy doliczać uzyskanego 
odszkodowania 

Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania  
z 0,6% rezerwy 
subwencji 
oświatowej (w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
    Razem    
 
 
 
 
 
 

Podpisy i pieczęcie: 
 

Skarbnik             Wójt/ Burmistrz/ Prezydent/ 
               Starosta/ Marszałek Województwa 

   

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

Uwagi: 
W załączeniu dokumentacja potwierdzająca  wystąpienie zdarzenia losowego (np. protokoły, zaświadczenia) oraz kopia dokumentu potwierdzającego  zaplanowanie 
środków własnych przez JST w § 4270 w wysokości wykazanej w tabeli – kol. 7 na realizację zadania objętego wnioskiem  (np. uchwała rady, zarządzenie 
Wójta/Burmistrza/Prezydenta, plan finansowy szkoły): 
1………………………… 
2………………………… 


