Załącznik nr 8 do umowy
nr…../M2/2021 z dnia ……..
Gmina/Powiat*:
………………………………………….
(nazwa i dane adresowe jednostki samorządu terytorialnego)

……………………….
(Miejscowość, data)

Wojewoda Łódzki ***
Wniosek o wypłatę dotacji
Na postawie umowy nr ……….. z dnia ………. uprzejmie proszę
o przekazanie środków finansowych z dotacji na dofinansowanie Zadania pod nazwą
Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/ Klubu „ Senior+”*
w wysokości .................... zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Dział 852, rozdział 85295, § 2030/2130*
Tab.1
Numer pozycji
z kosztorysu/ nr
wiersza w kosztorysie

Rodzaj wydatku w ramach dotacji

1

2

Kwota

(wymienić )

3

RAZEM (wnioskowana kwota o wypłatę dotacji):
słownie złotych:..................................................................................................................
na okres ………………………………………………………………………………….1
Tab.2
Kwota przyznanej
dotacji ogółem w 2021
roku (§ 3 ust. 1 umowy)

1

Kwota dotacji
przekazanej
narastająco - na
dzień składania
wniosku (w
oparciu o
wcześniejsze
wnioski o
wypłatę dotacji)
2

Kwota dotacji
wnioskowanej
przedmiotowym
wnioskiem

Kwota środków z dotacji
pozostała do przekazania w
2021 r.,
po uruchomieniu środków
budżetu państwa zapotrzebowanych niniejszym
wnioskiem
(kol. 1 – kol. 2 – kol. 3 = kol.4)

3

4

1

Oświadczenia: 2
1.

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

2.

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

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................
( Podpis(y) osoby upoważnionej**)

Osoba sporządzająca wniosek/do kontaktu:
Imię i nazwisko………………
Nr tel. ………………………..
e-mail: ……………………….

Objaśnienia:
1

w pierwszym wniosku o płatność należy wskazać okres od stycznia 2021 r. do …. .
W przypadku złożenia ostatniego wniosku o wypłatę dotacji w ramach umowy – należy wpisać, ze jest to ostatni wniosek w ramach umowy.

2
1.

Należy złożyć oświadczenie że wydatki z wnioskowanej kwoty dotacji były i będą poniesione zgodnie z przeznaczeniem.

2.

Należy złożyć oświadczenie , że w okresie poprzedzającym złożenie przedmiotowego wniosku tj. w miesiącach:……….2021 r.
zachowana została wymagana miesięczna frekwencja, która nie powoduje zmniejszenia kwoty dofinansowania jednego miejsca
oraz, że przewiduje się zachowani minimalnej frekwencji w kolejnych miesiącach.

Uwaga: W przypadku nie zachowania minimalnej frekwencji można zamieścić informacje,
że w miesiącu/ach………. 2021r. (…) faktyczna frekwencja wnosiła (np. 14 osób) i była mniejsza
od limitu wskazanego w § 2 umowy oraz w ogłoszeniu o konkursie, w związku z czym, niniejszy wniosek
uwzględnia zmniejszenie kwoty wnioskowanych środków o kwotę……………. zł (wyliczenie…)).

*

niepotrzebne skreślić

**

podpis i pieczęć osoby upoważnionej - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta/Starosta* oraz Skarbnik

***

przekazać do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

2

