
Załącznik Nr 3                                                                                                                                                                                            

do Uchwały Nr XV/122/2012 

 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 z dnia 26.06.2012 r. 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji                                                                                                                         

otrzymanej w roku …………………… 

 

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych i osób prawnych innych niż gmina Pyzdry, prowadzących na terenie gminy 

Pyzdry szkoły /placówki oświatowe 

Termin składania rozliczenia: 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji. 

Miejsce składania rozliczenia: Urząd Miejski Pyzdry 

 

Dane o organie prowadzącym: 

Nazwa: 

Adres: 

 
 

Dane o szkole/placówce 

Nazwa: 

Adres: 

 

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku: 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

1. Kwota dotacji otrzymana w danym okresie rozliczeniowym  

2. Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku  

3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu  

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji  

L.p. Rodzaj wydatku Kwota 

A.. Wynagrodzenia razem, w tym:  

1. Wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej- umowa o pracę  

2. Wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej- umowa zlecenia  

3. Wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej- umowa o dzieło  

4. Wynagrodzenie obsługi i administracji  

5. Składki na ubezpieczenia. społ. (ZUS opłacany za pracownika przez pracodawcę)  

6. Składki na Fundusz Pracy  

7.   

B. Wydatki rzeczowe razem, w tym:  

1. Czynsz  

2. Opłata za wynajem pomieszczeń  

3. Opłata za energie elektryczną  

4. Opłata za wodę  

5. Opłata za wywóz śmieci  

6. Zakup wyposażenia  

7. Zakup środków czystości  

8. Zakup opału   

9. Zakup artykułów administracyjno-biurowych  

10. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

11. Zakup sprzętu  

12. Zakup materiałów i akcesoriów komputerowych  

13. Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu  

14. Drobne naprawy i remonty  



15. Remonty planowane  

16. Zakup materiałów do napraw  

17. Usługi transportowe  

18. Abonament RTV  

19. Opłaty pocztowe  

20. Opłaty telekomunikacyjne  

21. Opłaty za internet  

22. Ubezpieczenie budynku i sprzętu  

23. Szkolenia pracowników  

24. Koszty i prowizje bankowe  

25. Badania okresowe  

26. Zakup usług zdrowotnych/ leków  

27. Zakup artykułów spożywczych  

28. Zakup materiałów pozostałych  

29. Zakup usług pozostałych  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Ogółem  : Wydatki  

 

 

Miejscowość, dnia ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis i pieczątka składającego rozliczenie (dyrektor jednostki/ organ prowadzący                                                                 

 


