
Załącznik nr 6 do uchwały  

Nr  VI/20/170/2020 

        Rady Powiatu Ciechanowskiego  

        z dnia 29 czerwca 2020 roku 

    

Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku budżetowym ................ 
 

 

Termin składania :  

w ciągu 15 dni od zakończenia roku budżetowego; w przypadku zakończenia działalności w ciągu roku 

budżetowego rozliczenie składa się w ciągu miesiąca od zakończenia działalności  

 

 
1. Nazwa i adres szkoły lub placówki  

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

     

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

 

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

 

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę  
 

 osoba prawna                                        osoba fizyczna  

 

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej  

 

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

 

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

 
Siedziba osoby prawnej lub adres osoby fizycznej 

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

 

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

 
3. Data i numer wpisu do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych  powiatu    

    ciechanowskiego” 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 



4. Informacja o wykorzystaniu dotacji na ucznia/dziecko objęte wczesnym  

    wspomaganiem rozwoju/ uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych/      

    wychowanka/ uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
 

Miesiąc Kwota otrzymanej dotacji : 

na uczniów/ dzieci objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju/ wychowanków/ 

uczestników kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego 

na uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego/  

uczestników zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych 
I   

II   

III   

IV   

V   

VI   

VII   

VIII   

IX   

X   

XI   

XII   

 

Ogółem 

 

 

 

Sposób wykorzystania dotacji 1 

Lp. Rodzaj wydatków  Wysokość poniesionych wydatków 

finansowanych w ramach otrzymanej 

dotacji / w zł / 

 1. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub 

placówkę za pełnienie funkcji dyrektora szkoły lub placówki 

 

 2. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń  dyrektora 

szkoły lub placówki 

 

 3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wicedyrektora 

(zastępcy dyrektora) szkoły  

 

 4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry     

pedagogicznej szkoły lub placówki 

 

 5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  pracowników 

administracji i obsługi szkoły lub placówki 

 



Lp. Rodzaj wydatków  Wysokość poniesionych wydatków 

finansowanych w ramach otrzymanej 

dotacji / w zł / 

 6. Inne wydatki bieżące, o których mowa w wart. 35 ust. 1 

 pkt 1 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  

 

 7. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych  

 8. Zakup środków dydaktycznych służących procesowi 

dydaktyczno –  wychowawczemu realizowanemu w szkołach 

i placówkach  

 

 9. Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego dla dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,  

wychowanków 

 

10. Zakup mebli  

11. Zakup innych 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 

 

12. Wydatki na organizację  kształcenia specjalnego  

lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

 

Kwota wykorzystanej dotacji 
 

 

Kwota niewykorzystanej 
dotacji   

 

  1 Przeznaczenie dotacji określa art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

 

5. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji. 
 
Lp Podstawa wydatku Wydatek z dotacji 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

(rr-mm-dd) 

Kwota 

ogółem na 

dokumencie 

Data zapłaty 

(rr-mm-dd) 

Kwota wydatku 

sfinansowana   

z dotacji 

Przeznaczenie wydatku 

1.       

2.       

3.       

4.       

…       

                                                                                       Ogółem  
         (kwota równa kwocie wykazanej jako „wykorzystana z dotacji”)  

  

 

 

 

 

 

 .....................................      ...................................................    ........................................................... 
    (miejscowość, data)                      (podpis i  pieczęć specjalisty               (podpis i  pieczęć osoby prawnej lub osoby        

                                                          ds. rozliczeń  finansowych)               fizycznej  prowadzącej  szkołę  lub  placówkę) 

 

 


