
 

 

 

 

 

 
 

Wyszczególnienie wydatków* 

W okresie 

dotowania 

w zł 

W latach  

poprzednich
2 

……………….  

w zł 

I. KWOTA DOTACJI OTRZYMANEJ PRZEZ SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ     

II. KWOTA DOTACJI NALEŻNEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE     

III. PONIESIONE WYDATKI, W TYM:     

   III.1.Wydatki bieżące na cele działalności szkoły lub placówki obejmujące m.in.:   

wynagrodzenia osobowe (kwoty brutto)   

inne wynagrodzenia, w tym bezosobowe (kwoty brutto)    

składki pokryte przez pracodawcę (tj. składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) 
    

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     

zakup materiałów      

zakup energii     

zakup usług remontowych     

zakup usług zdrowotnych     

zakup usług pozostałych     

podróże służbowe      

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale      

szkolenia pracowników     

różne opłaty i składki     

podatek od towarów i usług     

inne wydatki (wymienić, jakie)………………….…….     

  III.2.Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujące: 

książki i inne zbiory biblioteczne     

 środki dydakt. służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole lub placówce     

  sprzęt rekreacyjny i sportowy dla uczniów     

meble    
 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 

określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 

wartości w momencie oddania do używania, przeznaczone na realizację zadań szkolnych 

   

IV. KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ   
V. KWOTA DOTACJI NIEWYKORZYSTANEJ  

(jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00) 
  

Rozliczenie wykorzystania dotacji 
 

otrzymanej w okresie dotowania od ................ do ................  

za okres
1
 od .................... do .....................   

w …………………………………………………………. 

nazwa i adres  szkoły/ placówki 

 
Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę / placówkę: 

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



VI. KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  

(jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00) 
  

VII. KWOTA DOTACJI POBRANA NIENALEŻNIE  

(jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00) 
  

VIII. KWOTA DOTACJI POBRANA W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  

(jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00) 
  

IX. KWOTA DOTACJI DO ZWROTU / WYPŁATY** 

 WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA DOTACJI NA PODSTAWIE LICZBY UCZNIÓW  

ZA OSTATNI MIESIĄC OKRESU DOTOWANIA (jeśli nie dotyczy, należy wpisać 0,00) 
  

*) należy wykazać wydatki zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

**) niepotrzebne skreślić 
 

1) dotyczy środków wypłaconych tytułem wyrównania dotacji za rok / lata ubiegłe  
2) w przypadku refundacji wydatków z lat poprzedzających rok wypłacenia dotacji (środków) wydatki z lat poprzednich podać w rozbiciu 

na poszczególne lata - dot. dotacji (środków), o których mowa w art. 26 ust. 6, art. 36 ust. 8 i art. 37 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.  
 

 

 

 

 ………………………………… 

miejscowość, data 

………......................................... 

podpis osoby upoważnionej 

 


