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ROZLICZENIE DOTACJI

Strona: 1
Stron: 2

Wydanie: 3

Rozliczenie wykorzystanych dotacji w miesiącu …………..
Pieczęć wpływu do Biura Obsługi Interesantów
Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części dotacji
Miejsce składania: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

1. Dane podmiotu dotowanego
1.1. Nazwa niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki:

1.2. REGON:
1.3. Adres niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki:
1.4. Kod pocztowy

1.5. Miejscowość

1.6. Telefon
1.6. Organ prowadzący:

2. Informacja o kwocie otrzymanej i wykorzystanej przez jednostkę dotacji w okresie rozliczeniowym oraz narastająco od poczatku roku:
Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki jednostki w
okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji niewykorzystanej w okresie
rozliczeniowym

Kwota dotacji otrzymanej -narastająco

Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki jednostki narastająco

Kwota dotacji niewykorzystanej -narastająco

Zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki:
Lp.

Rodzaj wydatku

1

2

2.1.

3

Rodzaj
Numer
dokument dokumentu Nazwa wydatku
księgowego
u
4

5

6

Kwota
dokumentu
ogółem
7

Wydatki
Wydatki, o
Data
sfinansowane ze których mowa w
Data
środków dotacji art. 35 ust. 4 i 5 wystawienia
zapłaty
dokumentu
ustawy
bez wydatków, o
których mowa w sfinansowane ze
8
9
10
11

Wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu, innej
formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby
fizycznej prowadzącej przedszkole, inneą formę wychowania

2.2.
2.3.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.4.

Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktycznowychowawczemu

2.5.

Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego dla dzieci objetych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków
iuczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Kwota
sfinansowana
z dotacji
ogółem (kol. 8
+ kol. 9)

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
Najem pomieszczeń
Remonty
Pozostałe wydatki (bez wydatków inwestycyjnych)

Razem:

1. Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych
3. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o

Miejscowość, data

Sprawdzono zgodność informacji (wypełnia Wydział Edukacji):
data, podpis i pieczątka pracownika Wydziału Edukacji

Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) rozliczenie dotacji:

