Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/307/16
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 października 2016 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

ROZLICZENIE DOTACJI
PRZEKAZANEJ NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLOM, NIE BĘDĄCYM PRZEDSZKOLAMI
SPECJALNYMI, NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI PROWADZONYM PRZEZ
OSOBY PRAWNE BĄDŹ FIZYCZNE
Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W ..……. ROKU *

1.

Nazwa i adres przedszkola niepublicznego:
Nazwa

Kod pocztowy

2.

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
w roku, na który udzielona została dotacja, wg wzoru:
Dane dotyczące dzieci, które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy życia
miesiąc

liczba dzieci
ogółem

w
tym:

dzieci niepełnosprawne**
liczba
dzieci

styczeń

luty

marzec
.
.
.
.
.
grudzień

rodzaj niepełnosprawności

liczba dzieci***
objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju***

Liczba dzieci***
uczestniczących
w zajęciach
rewalidacyjnowychowawczych

3.

Informacja o poniesionych wydatkach dotyczących działalności niepublicznego przedszkola
wskazanego w pkt 1 niniejszego rozliczenia, wg wzoru:

A. Kwota otrzymanej dotacji (w zł):

……………………………(w zł)

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji:
I. Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności niepublicznego
przedszkola, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli pełni
funkcję dyrektora, sfinansowanie wydatków związanych
z realizacją zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty - z wyjątkiem
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego:

Lp.

Data wystawienia, numer oraz
opis rachunku, faktury lub
innego dowodu

Pełna kwota
zobowiązania

Przedmiot
dokonanego zakupu
lub płatności

Termin
dokonania
zapłaty
zobowiązania

Wskazanie kwoty
płatności
angażującej środki
z dotacji

1.
2.
....
II. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i
inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w przedszkolu, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble:

Lp.

Data wystawienia, numer oraz
opis rachunku, faktury lub
innego dowodu

Pełna
kwota
zobowiązania

Przedmiot
dokonanego zakupu
lub płatności

Termin
dokonania
zapłaty
zobowiązania

Wskazanie kwoty
płatności
angażującej środki
z dotacji

1.
2.
....
III. Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w
100% ich wartości, w momencie oddania do używania:

Lp.

Data wystawienia, numer oraz
opis rachunku, faktury lub
innego dowodu

Pełna kwota
zobowiązania

Przedmiot
dokonanego zakupu
lub płatności

Termin
dokonania
zapłaty
zobowiązania

Wskazanie kwoty
płatności
angażującej środki
z dotacji

1.
2.
...
B. Ogółem wydatki (Suma: I-III) (w zł)

………(w zł)

C. Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym (Różnica: AB) (w zł)

………(w zł)

4.

Oświadczenie składającego rozliczenie:
Oświadczamy, że:
1) wszystkie podane przeze nas dane są zgodne ze stanem faktycznym;
2) jesteśmy świadomi odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie
dotacji
niezgodnie
z
jej
przeznaczeniem
wynikającej
z
art.
82 § 1 i § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
(t. j. Dz. U z 2013 r. poz.186 z późn. zm.)

Uwagi
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............................
...............................................................................................................................................................
Nazwisko i imię
sporządzającego rozliczenie
....................................................................

Nazwisko i imię
osoby prowadzącej przedszkole
….………………………………………

..................................
Pieczątka i podpis

....................................
Pieczątka i podpis

Miejscowość, data……………………………….

* termin składania rozliczenia: do 10 stycznia roku następnego, po roku na który została udzielona dotacja.
**dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
***dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

===============================================================================

5.

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia
i Miasta Czerwionka-Leszczyny)

udzielonej

dotacji

(wypełnia

Urząd

Gminy

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

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do rozliczenia dotacji:
.................................................................

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

Podpis…………………………….

