ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXX/263/2018
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 2 lutego 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ……………

Dane o organie prowadzącym:

Nazwa organu prowadzącego: …………………………………………………………………
Adres organu prowadzącego: …………………………………………………………………..
Część B
Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego*
Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………….

REGON i NIP: ………………………………………………………………………………….
Rachunek bankowy (numer, nazwa i adres banku)
…………………………………………………………………………………………………..
ZESTAWIENIE

wydatków poniesionych na bieżącą działalność przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem
Lp.

1.

Rodzaje wydatków

Wynagrodzenie
osoby
fizycznej
zatrudnionej, w tym na podstawie umowy
cywilnoprawnej w przedszkolu/innej
formie wychowania przedszkolnego,
jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola

Wysokość poniesionych wydatków
finansowanych w ramach otrzymanej
dotacji

Pozostałe
wynagrodzenia
pochodnymi

2.

wraz

z

Zakup materiałów i wyposażenia

3.

Środki dydaktyczne służące procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu
w
placówkach
wychowania przedszkolnego

4.

Książki i inne zbiory biblioteczne

5.

Opłaty za energię elektryczną, cieplną,
gaz, wodę

6.

Opłaty za czynsz

7.

Usługi zdrowotne, w tym z zakresu
medycyny pracy

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne
Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci
Meble

Opłaty w zakresie dokształcania kadr
Inne – wpisać jakie

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji
Faktyczna liczba uczniów w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego* w
okresie rozliczeniowym:
Liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka według stanu na
pierwszy dzień miesiąca:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi według stanu na
pierwszy dzień miesiąca:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kwota otrzymanej dotacji w roku ………: ………………………
Kwota wykorzystanej dotacji: ……………………
Kwota dotacji niewykorzystanej: ………………..

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
……………………………..

(podpis osoby sporządzającej rozliczenie)

………………………………………
(nr telefonu)

…………………………………………….

(podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)

*niewłaściwe skreślić

