
Zalacznik nr 3

do Uchwaly Nr XLIX/332/2010 Rady Miasta Swidnik
z dnia 29.04.2010 roku

...................................
(pieczatka osoby prawnej lub imie

i nazwisko osoby fizycznej -prowadzacych
dotowany podmiot

Przekazac w terminie:

-do 10. dnia miesiaca nastepujacego po
miesiacu rozliczeniowym

-do 15. stycznia nastepnego roku.

~

Burmistrz Miasta Swidnik

Miesieczne/roczne* rozliczenie dotacji oswiatowej otrzymanej z budzetu
Gminy Miejskiej Swidnik.

1. Nazwa i adres dotowanej szkoly, przedszkola, innej fonny wychowania przedszkolnego

,

2. Rozliczenie za miesiac/rok 20 r.*

3. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków* w miesiacu/roku* sprawozdawczym**:

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

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

- w tym uczniów/wychowanków niepelnosprawnych: .......................

- w tym uczniów/wychowanków objetych wczesnym wspomaganiem.......................

-lista uczniów/wychowanków spoza Gminy Swidnik (wypelniaja przedszkola oraz szkoly

podstawowe w odniesieniu do oddzialów przedszkolnych):
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Kwota dotacji przekazanej w Kwota (narastajaco) Kwota dotacji
miesiacu/roku * przekazanej dotacji w wykorzystanej w
rozliczeniowym danym roku budzetowym miesiacu/roku*

rozliczeniowym

L.p. Imie i nazwisko Data urodzenia Adres

miejsce zamieszkania nazwa gmmy
ucznia ***
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- - - - - - - - - - - - - - --- - ------ - -- - - -- ,

7

8

9

10

4. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastajaco od

poczatku roku do konca okresu rozliczeniowego):

~

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

Imie i nazwisko osoby
sporzadzajacej sprawozdanie

(pieczatka imienna i czytelny podpis
osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzacej dotowany
podmiot)

Telefon... ... ... ... ... ... ... ........

Faks .............................

Adres e-mail... .........................

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

(miejscowosc, data)

* - niepotrzebne skreslic,

** - w przypad/ai sprawozdania rocznego podac liczbe uczniów/wychowanków w rozbiciu na poszczególne miesiace danego

roku

* ** -zgodnie z art. 25 k.c. (Dz.U z /964 r. Nr /6, poz. 93 z pózn. zm.) pod pojeciem zamieszkania nalezy rozumiec

miejscowosc, w której osoba przebywa z zamiarem stalego pobytu.
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Kwota wydatkowanej W tym kwota

Lp. Rodzaj wydatku dotacji od poczatku roku wydatkowanej dotacji
do konca miesiaca w miesiacu
rozliczenioweo. rozliczeniowym.

1. Wynagrodzenia nauczycieli

2. Wynagrodzenia pozostalych pracowników

3. Pochodne od wynagrodzen

4. Zakup materialów i wyposazenia

5. Oplaty za media

6. Zakup pomocy dydaktycznych

7. Zakup uslug

8. Wynajem pomieszczen

9. Pozostale wydatki - wymienic, jakie:

RAZEM:


