Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia
25.02.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnienia szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych
oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
WÓJT GMINY
SZEMUD

ZA I PÓŁROCZE/ ZA ROK …………….
NA DZIEŃ …………………..

Podstawa
prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce
składania:

art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)
Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Szemud osób prawnych lub
fizycznych prowadzących na terenie Gminy Szemud przedszkola niepubliczne,
inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne w postaci zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, szkoły podstawowe
niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych, niepubliczne gimnazja o
uprawnieniach szkół publicznych
do dnia/w terminie :
20 lipca danego roku – za pierwsze półrocze
20 stycznia roku następnego – sprawozdanie roczne
do 20 dni po dniu zakończenia działalności (jeżeli zakończenie następuje w
trakcie roku budżetowego)
Urząd Gminy w Szemudzie, 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13

CZĘŚĆ A
A.1. DANE ORGANU PROWADZĄCEGO

1. Wnioskodawca (zaznaczyć krzyżykiem właściwą kratkę)
r a) osoba fizyczna
r b) osoba prawna
2. Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

A.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

3. Ulica
5. Miejscowość

4. Numer domu / numer lokalu
6. Kod pocztowy

7. Poczta

A.3. DANE OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) ORGAN PROWADZĄCY

8. Nazwisko i imię
A.4.DANE O NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH: PRZEDSZKOLU/ INNEJ FORMIE WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOLE
9. Data i nr wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę
Szemud
………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum)
………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Szkoła prowadzi (wymienić jakie)
* oddziały specjalne, integracyjne, grup etnicznych
* oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
…………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Adres przedszkola/ szkoły/ miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego
NIP
REGON
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ B
B.1. INFORMACJA O KWOCIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Liczba uczniów/ dzieci wykazana w informacji o
faktycznej liczbie uczniów/ dzieci w poszczególnych
miesiącach okresu rozliczeniowego

Miesiąc

Rozliczenie za
pierwsze
półrocze

Rozliczenie za
rok

Rozliczenie na
dzień
zakończenia
działalności

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Wysokość dotacji otrzymana w okresie
rozliczeniowym
(narastająco od stycznia)

CZĘŚĆ C
C.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
Lp.

Rodzaj wydatku sfinansowanego w ramach otrzymanej dotacji
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

Wysokość poniesionych wydatków w
ramach otrzymanej dotacji (narastająco od
stycznia)

3. Wydatki na utrzymanie obiektów szkół (bez wydatków na wynajem pomieszczeń
oraz wydatków na remonty)
4. Wydatki na wynajem pomieszczeń potrzebnych na prowadzenie działalności
dotowanej placówki
5. Wydatki na remonty obiektów szkół i placówek
6. Wydatki na zakup wyposażenia dotowanych szkół i placówek
7. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek
8. Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły/
placówki

Ogółem

CZĘŚĆ D (wypełnić przy rozliczeniu za okres roczny bądź na dzień zakończenia
działalności)
D.1. INFORMACJA O KWOCIE PODLEGAJĄCEJ ZWROTOWI DO BUDŻETU

Wysokość dotacji otrzymana w okresie
rozliczeniowym
(narastająco od stycznia do grudnia bądź do dnia
zakończenia działalności)
Wysokość wydatków bieżących sfinansowanych z
dotacji
(narastająco od stycznia do grudnia bądź do dnia
zakończenia działalności)
Kwota niewykorzystanej dotacji
(kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi do
budżetu Gminy Szemud w terminie do dnia 31 stycznia
za rok ubiegły lub w terminie do 20 dni od dnia
zakończenia działalności)

CZĘŚĆ E
C.1. OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(-ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY
SKŁADAJĄCY WNIOSEK O DOTACJĘ
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie danej są zgodne z rzeczywistością, w tym, że:
- dotację wykorzystano na realizację zadań szkoły/ placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
- dotację wykorzystano wyłącznie na wydatki bieżące szkoły/ placówki.
Oświadczam, że dokumenty księgowe z opisem zawierającym stwierdzenie: „Wydatek sfinansowany ze
środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Szemud, w kwocie …… zł (słownie: ….. zł)”, potwierdzające w/w
wydatki znajdują się w dokumentacji osoby prowadzącej szkołę/ placówkę
Oświadczam, że znane są mi 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 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek

Miejscowość, data

