
……………………………………………                                                                      Data:…………………….
(pieczątka przedszkola/innej formy wychowania
 przedszkolnego, szkoły)

                                         Rozliczenie dotacji podmiotowej 
otrzymanej w roku ………

1.Dane przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły:
Nazwa:                                                  Adres:

2.Dane osoby prowadzącej przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego/szkołę:
Nazwa:                                                   Adres:

3.Rozliczenie  liczby  uczniów/wychowanków  w:  przedszkolu/innej  formie
wychowania przedszkolnego, szkole, na których przekazano dotację:

Lp. Miesiąc Liczba uczniów/wychowanków
wykazanych w informacjach

miesięcznych o aktualnej licznie
uczniów

1 2 3
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Razem (suma pozycji 1-12)
14. Kwota  dotacji  należnej  na  liczbę

uczniów/wychowanków:
4.Zbiorcze  rozliczenie  otrzymanych  dotacji  dla  przedszkola/innej  formy
wychowania przed./szkoły:

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł.

1. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od …………..
do …………..r

2. Kwota  dotacji  należnej  (wynikającej  z  liczby



uczniów/wychowanków (z pkt.3 poz.14)
3. Kwota nadmiernie pobranej dotacji (pkt.4 poz.1-2)
4. Kwota dotacji wykorzystanej(nie wyższa niż kwota dotacji

należnej)
5. Kwota  niewykorzystanej  dotacji  podlegająca  zwrotowi

(różnica z pkt 4 poz.2-4)

5.Zestawienie  wydatków  bieżących  przedszkola/innej  formy  wychowania
przedszkolnego/szkoły  sfinansowana  z  dotacji,  wykorzystana  zgodnie
z dyspozycją art.80 ust. 3d lub art.90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty w okresie
objętym rozliczeniem:

Lp. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana ze
środków dotacji podmiotowej w zł.

1. Wynagrodzenie nauczycieli netto
2. Wynagrodzenie pozostałych pracowników netto
3. Pochodne  od  wynagrodzeń  po  stronie  pracodawcy

i pracownika – ogółem 
3a                        w tym: składki ZUS
3b                                    podatek
4. Zakupy materiałów i wyposażenia 
5. Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych
6. Opłaty  za  media  (energia  eklektyczna,  woda,  energia

cieplna, olej opałowy, gaz)
7. Wynajem pomieszczeń(obiektu)
8 Inne:*
9.
10.

 
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

*W przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli  (pkt 1-7) należy wskazać  inne określając
dokładnie nazwę.

Data:………………..                                                        …………………………………………………….
                                                                                               (czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej)

Pouczenie:
Termin składania rozliczeń do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.


