
 

 

Wzór wniosku wg Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 623) 
 
 
 

 

 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ  
Z BUDŻETU GMINY GRYBÓW ZA ROK……………….. 

 
Nazwa i adres organu prowadzącego 

 

 
Nazwa i adres placówki 

 

 
Typ i rodzaj placówki 

 

 
Kwota otrzymanej dotacji: ..........................................................................................................................................................  
 
Słownie: ..........................................................................................................................................................................................  
 
 
 

 
WYKORZYSTANIE DOTACJI 

w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji 

 
Lp. 

 
Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji w okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość poniesionych wydatków 
finansowanych w ramach otrzymanej 

dotacji 

 
1. 

 
Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności, 
w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, 
inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 
dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie 
wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego 

 

 
2. 

 
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , 
obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące 
procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 
przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble. 

 

 
3. 

 
Zakup pozostałych 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 użytkowania. 

 

 
OGÓŁEM 

 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji :………………………………………………... 

Słownie: ............................................................................................................................  
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Imię i nazwisko osoby sporządzającej ................................................................................................................  

numer telefonu do kontaktu .................................................................................................................................  

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego 

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

                                                                                                                                                              (pieczątka i podpis) 

 .............................................................. , dnia ........................ …….. 
(miejscowość) (data) 

 

Termin składania rozliczenia - do 15 stycznia roku następnego po roku którego dotyczy dotacja 

 

      WYKORZYSTANIE    DOTACJI  

                                                              
                 – INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA 

 
L.p. 

 
Nr dokumentu 

 
Wyszczególnienie (tytuł wydatku) 

 
Pełna kwota 

zobowiązania 

Środki pochodzące 
z dotacji z budżetu Gminy 

Grybów 

1.     

2.     

3.     

     

 
Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku .........................................................................  

 
miesiąc 

 
liczba uczniów 

 
w tym objętych 

wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

 
w tym niepełnosprawnych z 

orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 
w tym osoby objęte 

zajęciami rewalidacyjno- 
wychowawczymi 

 
Styczeń 

    

 
Luty 

    

 
Marzec 

    

 
Kwiecień 

    

 
Maj 

    

 
Czerwiec 

    

 
Lipiec 

    

 
Sierpień 

    

 
Wrzesień 

    

 
Październik 

    

 
Listopad 

    

 
Grudzień 
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Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym 

 
Weryfikacja rozliczenia pod względem finansowym 

 
 
 
 

 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji) 

 
data: ..............................................................  

 
data: ....................................................................  
 

 
Zatwierdzam rozliczenie: 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
                               (data i podpis Wójta Gminy Grybów) 
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