
                                           Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna Nr19/2018 z dnia 23.03.2018 r. 

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY MIASTA LIPNA  ZA … rok 

        .................................... 

(pieczątka placówki) 

Pełna nazwa, adres i typ placówki oświatowej: 

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

m-c 

Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do placówki 

Kwota 

należnej 

dotacji w 
 zł 

Kwota 
udzielonej 

dotacji w  zł 

Nadpłata/
Niedopłat

a 

ogółem 
w tym spoza 

Gminy Miasta 
Lipna 

w tym 

niepełnosprawnych 

w tym objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 

ogółem ogółem ogółem 

I        
II        
III        
IV        
V        
VI        
VII        
VIII        
IX        
X        
XI        
XII        

Razem    

Kwota dotacji przypadająca na jednego ucznia …………………zł 

Kwota przypadająca na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………..zł 

Kwota dotacji przypadająca na ucznia niepełnosprawnego w roku, wg kategorii wagi 

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

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

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

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym 

Poz. Rodzaj wydatku Kwota 
1 Wydatki  bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:  

  - wydatki  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora  

  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli  

  - wydatki  na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i 

obsługi 
 

2 wydatki  związane z realizacja zadań organu prowadzącego, o których ,mowa w art.10 ust.1 

ustawy Prawo Oświatowe 
 

3 Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których 

mowa  w art. 35 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
 

4 Wydatki na  poniesione na organizację kształcenia specjalnego  i zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze o których mowa w art. 35 ust.4  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
 

5 Wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-4  



III 

Wydatki bieżące poniesione w ramach otrzymanej dotacji ogółem:……………………….. 

Kwota niewykorzystanej dotacji:………………………. 

Lp. Podstawa wydatku- dowód źródłowy Wydatek z  dotacji 
Nazwa dowodu /faktura, 

rachunek. Lista płac itp./ 
Nr 

dowodu 
Data 

wydatku 
Kwota 

wydatku 
Poz. z  tabeli II 

/rodzaj wydatku/ 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 
Razem:   

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

       (miejscowość)                                                    (podpis/y/ i pieczątka organu prowadzącego) 

 

 

Pouczenie: 

1) W przypadku podpisania rozliczenia przez osobę, która nie jest organem prowadzącym placówkę, do 

wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania wniosku w jego 

imieniu. 

2) W przypadku prowadzenia kilku typów placówek wniosek należy wypełnić dla każdego typu placówki 

osobno. 

3) Do informacji należy dołączyć wykaz wszystkich wydatków składających się na sumę rozliczenia 

dotacji ogółem z przyporządkowaniem ich do poszczególnych kategorii wydatków  w rozliczeniu podaniem 

kwoty wydatku oraz nazwy i numeru dowodu księgowego. 

 

 


