
Załącznik Nr 2 
do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXXVII/304/13  

z dnia 26 września  2013r 
 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 
otrzymanej w roku ………… 

 
 

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych i osób prawnych innych niż Gmina Cegłów prowadzących na 
terenie gminy Cegłów szkoły publiczne / placówki oświatowe publiczne 
 
Miejsce składania: Urząd Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów 
 
DANE O ORGANIE PROWADZ ĄCYM 
Nazwa:  

Adres:  

 
DANE O SZKOLE / PLACÓWCE 
Nazwa:  

Adres:  

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji 
wyszczególnienie Kwota 

1 Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym  
2 Kwota wykorzystanej dotacji  
3 Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi*  
 
Dotacja otrzymana z budżetu gminy Cegłów została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tzn. na 
wydatki bieżące w zakresie kształcenia, wychowania oraz profilaktyki społecznej uczniów. 
 
Rozliczenie dotyczy kwoty dotacji otrzymanej w roku:  
w okresie:  
 
Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji: 
Lp wyszczególnienie kwota 
A Wynagrodzenia razem, w tym  
1 Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę  
2 Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie  
3 Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło  
4 Wynagrodzenia obsługi i administracji  
5 Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany przez 

pracodawcę za pracownika) 
 

6 Składki na fundusz pracy  
   
   
B Wydatki rzeczowe razem, w tym  
1 czynsz  
2 opłata za wynajem pomieszczeń  
3 opłata za energię elektryczną  



4 opłata za energię cieplną  
5 opłata za gaz  
6 opłata za wodę i ścieki  
7 opłata za wywóz śmieci  
8 zakup wyposażenia szkoły / placówki  
9 zakup środków czystości  
10 zakup art. administracyjno-biurowych  
11 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  
12 zakup materiałów i akcesoriów komputerowych  
13 naprawa i konserwacja urządzeń  / sprzętu  
14 remonty i drobne naprawy bieżące  
15 zakup materiałów do napraw  
16 monitoring i alarmy  
17 usługi transportowe (wynajem na cele szkolne)  
18 abonament RTV  
19 opłaty pocztowe  
20 opłaty telekomunikacyjne  
21 opłaty za internet  
22 ubezpieczenia budynku, sprzętu  
23 szkolenia pracowników  
24 koszty i prowizje bankowe  
   
   
   

Razem:  
 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Cegłów dn. ……………………….    ……………………………………. 
                Pieczęć i podpis składającego 
                                  rozliczenie 
                     (dyrektor szkoły / placówki/ organ prowadzący) 
 
*dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi na konto organu dotującego w terminie do 20 stycznia roku 
następnego 


