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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr …/……2018  

Rady Powiatu w Ostrołęce 

z dnia…………………….2018 roku 
           

………………………………………… 

              miejscowość, data 
    

   

…………………………… 
(pieczęć szkoły/placówki) 

Powiat Ostrołęcki 

Plac Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka 
 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI  

otrzymanej w roku kalendarzowym ……………………….. 

sporządzone za kwartał …………………..* 

rozliczenie roczne * 
 

Nazwa i adres niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Kwota dotacji otrzymanej w danym roku – narastająco…..…………………………………………. 

 

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku budżetowym………………………………………..…. 

 

3. Kwota dotacji do wykorzystania do końca roku budżetowego na jaki została przyznana  

 

…………………………………………………………………………………………...…………… 

 

4. Kwota dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego na jaki została przyznana podlegająca 

zwrotowi * 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Rodzaj wydatków bieżących finansowanych z otrzymanej dotacji  
Wyszczególnienie wydatków przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji zadań szkół i placówek w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 

kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej 

poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja 

została udzielona 

Kwota wydatków w 

okresie rozliczeniowym 

Kwota wydatków narastająco 

od stycznia do końca 

aktualnego okresu 

rozliczeniowego 

1. Pokrycie wydatków związanych z realizacją 

organizacji kształcenia specjalnego (wydatki na 

realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, indywidualnych programach 

edukacyjno-terapeutycznych oraz zapewnienie 

warunków ich realizacji) ** 

  

2. Pokrycie wydatków 

bieżących szkoły lub 

placówki 

obejmujących 

każdy wydatek 

poniesiony na cele 

działalności szkoły 

lub placówki w tym 

na: 

wynagrodzenia osoby 

fizycznej zatrudnionej, w 

tym na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w szkole 

lub placówce oraz osoby 

fizycznej prowadzącej 

szkołę lub placówkę, 

jeżeli pełni odpowiednio 

funkcję dyrektora szkoły 

zgodnie z przepisami 

  

sfinansowanie wydatków 

związanych z realizacją 

zadań organu 

prowadzącego zgodnie z 

przepisami (wymienić 

główne) 
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1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

   
3. Zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych obejmujących: książki 

i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne 

służące procesowi dydaktycznemu, sprzęt 

rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży, 

meble, pozostałe środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z 

art. 16f ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o 

podatku dochodowym od osób prawnych, dla 

których przepisy amortyzacyjne są uznawane za 

koszt uzyskania przychodu w 100%ich wartości w 

momencie oddania do używania 

 

 
 

OGÓŁEM (1+2+3) 
 

 
 

 

 

 

 

 ……..…………..               …………………………………………………. 

                     data                               podpis osoby reprezentującej organ prowadzący 
 

 

Sprawdzono zgodność danych wykazanych w rozliczeniu z kwotą przekazanej dotacji w roku 

budżetowym 

data…………………………podpis osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dotyczy rozliczeń składanych do dnia 10 stycznia lub nie później niż 14 dni po zaprzestaniu działalności przez szkołę  

lub placówkę lub utracie uprawnień szkoły publicznej lub placówki publicznej. 

** Zobowiązanie rozliczania wydatków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego obowiązuje  

od 1.01.2019 roku. 


