
Druk nr 1/2023 

Łódź, dnia ____________________ 

 

Pieczątka placówki wnioskującej 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu przyznawania 
środków finansowych w ramach 
zadania Promocja Oświaty  
Wydziału Edukacji  
w Departamencie Pracy, Edukacji  
i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA 

 

1. Nazwa placówki wnioskującej: 

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

2. Tytuł przedsięwzięcia / konkursu / olimpiady: 

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

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

3. Termin przedsięwzięcia (należy wskazać planowany uroczysty finał/ rozstrzygnięcie):  

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

4. Liczba szkół/placówek zaproszonych do udziału: 

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

5. Zasięg przedsięwzięcia (właściwe podkreślić): 

łódzki – wojewódzki – ogólnopolski- inny (jaki?) 

6. Całkowity koszt przedsięwzięcia / konkursu / olimpiady: 

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

7. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Miasta: 

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

8. Czy impreza będzie finansowana przez inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi: 

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

9. Informacje o źródłach finansowania ww. zadania, innego niż Urząd Miasta Łodzi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Który z punktów przedstawionych w kosztorysie miałby być sfinansowany przez Wydział 

Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 

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

11. Cel przedsięwzięcia (proszę krótko opisać), bądź w formie załącznika: 

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

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

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

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

12. Czy takie przedsięwzięcie było realizowane w ubiegłym roku (jeśli tak, to proszę przedstawić 

krótkie streszczenie z uwzględnieniem liczby szkół, które brały udział, liczby dzieci),  

bądź w formie załącznika: 

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

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

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

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

13. Czy w ubiegłym roku takie przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie? Jeśli tak, to w jakiej 

wysokości i na jaki cel Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu 

Miasta Łodzi przekazał środki w ramach zadania promocji oświaty: 

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

 

 

 

_________________________ 

podpis i pieczęć dyrektora 

 

Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach zadania  

Promocja Oświaty stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 

 

 

 

_________________________ 

podpis i pieczęć dyrektora 
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Łódź, dnia ________________________ 

 

Pieczątka placówki wnioskującej 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu przyznawania 
środków finansowych w ramach 
zadania Promocja Oświaty  
Wydziału Edukacji  
w Departamencie Pracy, Edukacji  
i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

 

PRELIMINARZ BUDŻETU 

 

Tytuł projektu _________________________________________________________________ 

Termin projektu _______________________________________________________________ 

 

L.p. Wyszczególnienie Ogółem 
w tym: ze środków 

Miasta 

1 2 3 4 

I 
Liczba uczestników/ szkół zgłoszonych 

do projektu 
 x 

DANE    FINANSOWE                                             w złotych 

II Koszty bezpośrednie: x x 

1 Nagrody, wyróżnienia, dyplomy*   

2. Materiały biurowe   

3. Koszty wynajmu sal, transport*   

4. Inne koszty bezpośrednie w tym: x x 

 -   

 -   

III Suma kosztów:   

IV Przychody, w tym: x x 

1. Środki własne realizatora  x 

2. 
Dofinansowanie ze środków 
finansowych miasta 

x  

3. Inne:  x 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

_____________________________________         __________________________________ 

podpis i pieczęć imienna głównego księgowego                                     podpis i pieczęć dyrektora placówki 
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Łódź, dnia _____________________ 

Pieczątka placówki wnioskującej 

Załącznik nr 3  
do Regulaminu przyznawania 
środków finansowych w ramach 
zadania Promocja Oświaty  
Wydziału Edukacji  
w Departamencie Pracy, Edukacji  
i Kultury Urzędu Miasta Łodzi  

 

ROZLICZENIE FINANSOWE 

z realizacji promocji oświaty 

Tytuł projektu   _______________________________________________________ 

Czas trwania projektu (od – do)  __________________________________________ 

Data wpływu dofinansowania na konto placówki ___________________________________ 
 

L.p. Wyszczególnienie Ogółem 
w tym: 

ze środków Miasta 

1 2 3 4 

I Liczba uczestników/ szkół 
zgłoszonych do projektu 

 x 

DANE FINANSOWE                                                     w złotych 

II Koszty bezpośrednie: x x 

1 Nagrody, wyróżnienia, dyplomy*   

2. Materiały biurowe   

3. Koszty wynajmu sal, transport*   

4. Inne koszty bezpośrednie, w tym: x x 

 -   

 -   

III Suma kosztów:    

IV Przychody, w tym:  x x 

1. Środki własne realizatora  x 

2. Dofinansowanie ze środków 
finansowych miasta   

x  

3. Inne:  x 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

_____________________________________         __________________________________ 

podpis i pieczęć imienna głównego księgowego                                     podpis i pieczęć dyrektora placówki 

 



Druk nr 1/2023 

Łódź, dnia ____________________________ 

 

Pieczątka placówki wnioskującej 

Załącznik nr 4  
do Regulaminu przyznawania 
środków finansowych w ramach 
zadania Promocja Oświaty  
Wydziału Edukacji  
w Departamencie Pracy, Edukacji  
i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

Nazwa projektu  

Liczba uczestników/szkół która 

wzięła udział w przedsięwzięciu 
 

Opis przebiegu realizacji, ocena  

 

 

 

___________________________ 

podpis i pieczęć dyrektora 

 

 


