pieczęć jednostki

pieczęć i data wpływu do urzędu

Roczne rozliczenie dotacji
przekazanej w roku ………...
na uczniów pełnosprawnych
na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
1. Dane organu prowadzącego
Organ prowadzący

osoba prawna

osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej
lub nazwisko i imiona osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej
lub adres osoby fizycznej
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
prowadzący
NIP
2. Dane placówki wychowania przedszkolnego
Numer i data zaświadczenia o wpisie
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

numer:
data:

Nazwa zgodnie z wpisem w ewidencji

Adres siedziby

Telefon
Adres e-mail
REGON
Nazwa banku prowadzącego rachunek
Numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji
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3. Roczne rozliczenie dotacji
Lp

Dane

1

Liczba uczniów w roku, na których otrzymano dotację

2

Kwota otrzymanej dotacji

3

Kwota wydatków

4

Kwota niewykorzystanej dotacji

Wartość

4. Zestawienie wydatków
Lp

Rodzaj wydatku

Kwota wydatków
sfinansowana z dotacji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
1

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora

2
3

4
5

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego,
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych
Wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i
zajęcia rewalidacyjno wychowawcze, o których mowa w art.
35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Wydatki bieżące inne niż określone w pkt. 1-4

Załączniki
1. Wykaz wszystkich wydatków składających się na sumę rozliczenia.
5. Oświadczenie
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością, że znane mi są przepisy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1311 ze zm.) oraz że kwota wydatków wykazana w części 3 i 4 i w załączonym wykazie
jest zgodna z ewidencją księgową.

………………………………………....
miejscowość i data

………..………………..………………....
czytelny podpis oraz pieczęć
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6. Adnotacje urzędowe
Sprawdzono zgodność rozliczenia z ewidencją szkół i placówek niepublicznych, prowadzoną przez
Wójta Gminy Osielsko.

……………………………………………...

………..………………..………………….

miejscowość i data

podpis oraz pieczęć

Sprawdzono zgodność rozliczenia pod względem formalno-rachunkowym.

……………………………………………...

………..………………..………………...

miejscowość i data

podpis oraz pieczęć

Zatwierdzono rozlicznie przekazanej dotacji.

……………………………………………...

………..………………..………………...

miejscowość i data

podpis oraz pieczęć
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