
Piecza.tka placowki wnioskuja^cej

todz, dnia

Zatqcznik nr 1
do Regulaminu przyznawama
srodkow finansowych w ramach
zadania Promocja Oswiaiy
Wydziatu Edukaeji
w Dopartamencie Pracy, Edukacjj
j Kultury UrzQdu Miasta todzi

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

1. Nazwa placowki wnioskujqcej:

2. Tytut przedsiewziecia / konkursu / olimpiady:

3- Termin przedsiewziecia fnalezy wskazac planowany uroczysty finat/ rozstrzygnigcie):

4. Liczba szkol/placowek zaproszonych do udziatu:

5. Zasie.g przedsi^wziecia (wtasciwe podkreslic):

lodzki - wojewodzki - ogolnopolski- inny (jaki?) -

6. Catkowity koszt przedsiewziecia / konkursu / olimpiady:

7. Wnioskowana kwota dofinansowania z budzetu Miasta:

8. Czy impreza bedzie finansowana przez inng komorkg organizacyjng Urzedu Miasta todzi:

9. Informacje o zrodtach finansowania ww. zadania, innego niz Urzqd Miasta todzi:
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10. Ktory z punktow przedstawionych w kosztorysie miatby bye sfinansowany przez Wydziat

Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz^du Miasta todzi:

11. Cel przedsi^wzi^cia (prosze. krotko opisac), bqdz w formie zata.cznika:

12. Czy takie przedsie,wzie.cie byto realizowane w ubiegtym roku (jesli tak, to prosze. przedstawic
krotkie streszczenie z uwzgl^dnieniem liczby szkof, ktore braty udziat, liczby dzieci),

b$dz w formie zat^cznika:

13. Czy w ubiegtym roku takie przedsie.wzie.cie otrzymato dofinansowanie? Jesli tak, to w jakiej
wysokosci i na jaki eel Wydziat Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz^du

Miasta todzi przekazat srodki w ramach zadania promocji oswiaty:

podpis i piecz^c dyrektora

Zapoznatem sis z Regulaminem przyznawania srodkow finansowych w ramach zadania

Promocja Ofwiaty stanowi^cym zata.cznik nr 1 do Decyzji Dyrektora Wydziatu Edukacji

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urze.du Miasta todzi.

podpis i piecz^c dyrektora
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todz, dnia

Piecza^tka placowki wnioskuj^cej

Zata,cznik nr 2

do Regulaminu przyznawania

srodkdw fjnansowych w ramach

zadania Promocja Oswioty

Wydziatu EdukacjJ
w Dcpartarnoncie Pracy, Edukacji
i Kultury Urzqdu Miasta Lodzi

PRELIMINARZBUDZETU

Tytut projektu

Termin projektu

L.p.

1

\e

2

Liczba uczestnikow/ szkot zgtoszonych
do projektu

Ogotem

3

w tym: ze srodkow

Miasta

4

X

DANE FINANSOWE w ztotych

It

I

2.

3.

4.

Ill

IV

1.

2.

3.

Koszty bezposrednie:

Nagrody, wyroznienia, dyplomy*

Materiaty biurowe

Koszty wynajmu sal, transport*

Inne koszty bezposrednie w tym:

-

-

Suma kosztow:

Przychody, w tym:

Srodki wtasne realizatora

Dofinansowanie ze srodkow
finansowych miasta

Inne:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* niowtasciwe skreslic

podpis i pieczec imienna gldwnego ksi^gowego podpis i pieczec dyrektora placowki
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Pieczqtka placowki wnioskujqcej

todz, dnia

Zata,cznik nr 3
do Regulaminu przyznawania
srodkow fmansowych w ramach
zadania Promoqa Oswiaty
Wydziatu Edukacji
w Departamcncie Pracy, Edukacj i
i Kultury Urze.du Miasta todzi

ROZLICZENIE FINANSOWE

z realizacji promocji oswiaty

Tytut projektu ._..

Czas trwania projektu (od - do) _

Data wptywu dofinansowania na konto placowki

L.p.

1

1

Wyszczegolnienie

2

Liczba uczestnikow/ szkot

zgtoszonych do projektu

Ogotem

3

w tym:
ze srodkow Miasta

4

X

DANE FINANSOWE w ztotych

II

1

2.

3.

4.

Ill

IV

1.

2.

3.

Koszty bezposrednie:

Nagrody, wyroznienia, dyplomy*

Materiaty biurowe

Koszty wynajrnu sal, transport*

Inne koszty bezposrednie, w tym:

-

-

Suma kosztow:

Przychody, w tym:

Srodki wtasne realizatora

Dofinansowanie ze srodkow
finansowych miasta

Inne:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* niewtasciwe skreslic

podpis i piecze_c imienna giownego ksi^gowego podpis i pieczQC dyrektora placowki
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todz, dnia

Pieczatka placowki wnioskuj^cej

Zat^cznik nr 4
do Regulaminu przyznawanio
srodkow finansowych w ramach
zadania Promocja Oswiaty
Wydziatu Edukacji
w Departarnencie Pracy, Edukacji
i Kultury Urzgdu Miasta todzi

SPRAWOZDANIE

Nazwa projektu

Liczba uczestnikow/szkot ktora

wzie.fa udziat w przedsiqwzi^ciu

Opis przebiegu realizacji, ocena

podpis i piecz^c dyrektora
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