
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVIII/317/2013 

Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 2013 r. 
 

Cegłów, dnia ………… 
…………………………………………… 
     pieczęć podmiotu dotowanego 
 
 

Wójt Gminy Cegłów 
 
 
 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji w roku …………. 
 
 
Na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVIII/317/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 listopada 
2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 
terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, przedstawiam rozliczenie dotacji za 20….r. otrzymanej przez 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu dotowanego) 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 
 
Tabela 1. Otrzymana dotacja 

miesiąc 

Liczba zgłoszonych 
uczniów/dzieci 

Kwota 
otrzymanej 

dotacji  
(zł) 

Faktyczna liczba 
uczniów/dzieci, na których 

dotacja przysługiwała 

Kwota 
należnej 
dotacji 

(zł) 

Różnica 
(4 – 7) 

ogółem 
w tym 

niepełnosprawnych 
ogółem 

W tym 
niepełnosprawnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 
styczeń        
luty        
marzec        
kwiecień        
maj        
czerwiec        
lipiec        
sierpień        
wrzesień        
październik        
listopad        
grudzień        
Razem        

 
 
 
 
 



Tabela 2 Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji. 
Lp wyszczególnienie kwota uwagi 
1 2 3 4 

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:   
 
 
 
       …………………………………………… 
       podpis osoby reprezentującej podmiot dotowany 

 

 


