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

 Nazwa (pieczątka) organu prowadzącego 

             

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Golina na rok ……... 

  

Nazwa i siedziba jednostki dotowanej .......................................................................................... 

 

I – Ustalenie kwot pobranych dotacji do rozliczenia ich wykorzystania 

Zestawienie kwot  dotacji  pobranych  w roku 

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

do  rozliczenia 

Kwota 

pobrana 

Kwota  

zwrócona 

jako pobra-

na nienależ-

nie/w nad-

miernej wy-

sokości 

Kwota zwró-

cona 

jako niewy-

korzystana 

 

Kwota 

do rozlicze-

nia 

1. Na wczesne wspomaganie rozwoju     

2. Na  uczniów objętych wychowaniem przedszkol-

nym  z wyłączeniem  uczniów objętych kształce-

niem specjalnym 

    

3. Na uczniów szkoły .............................. z wyłącze-

niem uczniów objętych kształcenia specjalnym 

    

4.  Na realizację zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

    

Podsumowanie wiersz 1-4     

5. Na uczniów objętych kształceniem specjalnym w 

placówkach wychowania przedszkolnego 

    

6. Na uczniów  objętych  kształceniem specjalnym  

oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szko-

łach  

    

7. Na uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

    

 

Podsumowanie wiersz 5-7 

    

 

II– Zestawienie wydatków składających się na wykorzystanie dotacji  pobranych w roku 

............. na: 
L.p. Rodzaj wydatków zgodnie z art. 35 ustawy. Kwota wydatków 

1. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  w tym 

wydatki na: 

 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli  

 wynagrodzenia i pochodne od pracowników administracji i obsługi;  

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora  

2. Wydatki związane z realizacją 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 związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego 

oraz organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 

ustawy (obowiązuje od 2019 roku). 

 

5. Wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-3  

Podsumowanie wiersz 1-2-3-5 (bez wydatków, o których mowa w punkcie 4)  

Podsumowanie  wiersz 1 -5  

 



III- Szczegółowy opisy poniesionych wydatków wymienionych w punkcie II -1-2 -3 i 5 (bez wydatków, o których mowa w punkcie 4) 

 
Dotyczy wydatków poniesionych na realizacje dotowanych zadań z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację kształcenia specjalnego i organizację zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Lp. Przedmiot zakupu lub płatności 

   

Nazwa i numer 

 dowodu księgowego 

Nazwa i numer 

dowodu zapłaty 

Data dokonanej 

płatności 

 

Kwota  zobowiązania Kwota zapłaty  

z dotacji 

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

       

       

       

       

 Razem: X X X   

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe 

       

       

       

 Razem: X X X   

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - o finansowaniu zadań oświatowych 

       

       

       

 Razem: X X X   

Wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-3 

       

       

 Razem: X X X   

 



III- Szczegółowy opisy poniesionych wydatków  wymienionych w punkcie II – 4.  
Dotyczy wydatków poniesionych na realizację kształcenia specjalnego i organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uwzględnieniem zasad opisanych  

w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy (obowiązuje od 2019 r.) 

 

 

Lp. Przedmiot zakupu lub płatności 

   

Nazwa i numer 

 dowodu księgowego 

Nazwa i numer 

dowodu zapłaty 

Data dokonanej 

płatności 

 

Kwota  zobowiązania Kwota zapłaty  

z dotacji 

       

       

       

       

       

       

       

 Razem: X X X   

 

 

 
 

            ....................................................................   
           Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego 
 

Data ..................................    


