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ROZLICZENIE DOTACJI

Strona: 1
Stron: 2

Pieczęć wpływu do Biura Obsługi Interesanta

Wydanie: 3

Rozliczenie z otrzymanych dotacji za
miesiąc …………..

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943 z późn. zm.)

Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty 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. NIP:

1.3. REGON:

1.4. Adres niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki:

1.5. Kod pocztowy

-

1.7. Telefon

1.6. Miejscowość
1.8. Fax

1.9. E-mail

2. Informacja o dotacji otrzymanej i wykorzystanej w miesiącu rozliczeniowym
wyszczególnienie

2.1 Wysokość otrzymanej dotacji
2.2.Wysokość poniesionych wydatków finansowanych
w ramach dotacji
w tym:

2.2.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.2.2 Zakup materiałów i wyposażenia
2.2.3 Zakup pomocy dydaktycznych
2.2.4 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
2.2.5 Najem pomieszczeń
2.2.6 Remonty
2.2.7 Pozostałe wydatki (bez wydatków inwestycyjnych)
Różnica (wysokość otrzymanej dotacji 2.1 - wysokość
poniesionych wydatków finansowanych z dotacji 2.2)*

w miesiącu
sprawozdawczym

narastajaco od początku
roku

3. Wykaz dokumentów księgowych potwierdzających wykorzystanie dotacji w miesiącu rozliczeniowym:

Lp.

Rodzaj
dokumentu

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu

Data zapłaty

Numer
kategorii
wydatku
z pkt 2

Nazwa wydatku

Kwota wydatku
ogółem

W tym wydatki
sfinansowane ze
środków dotacji

Razem:
Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o
których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 168)
Miejscowość, data

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

Sprawdzono zgodność informacji (wypełnia Wydział Edukacji):

data, podpis i pieczątka pracownika Wydziału Edukacji

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

