Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Mogilany
z dnia 29 listopada 2018r.

/data wpływu- wypełnia organ dotujący/

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA KWOTY OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MOGILANY
W ROKU KALENDARZOWYM

1. Termin składania sprawozdania:
awozdania
dodo
1515
stycznia
stycznia,
roku
ponastępującego
roku udzielaniapo
dotacji
roku udzielenia dotacji
2. Miejsce złożenia sprawozdania: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.

nazwa jednostki:

adres jednostki:

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z kwoty otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Mogilany, według rodzajów wydatków.
Tabela nr 1
Rodzaj wydatku

L.p.
1

Kwota

Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej jednostkę (jeżeli pełni funkcję dyrektora jednostki albo prowadzi zajęcia w
innej formie wychowania przedszkolnego)
zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki:

2

Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej jednostki

3

Wydatki na wynagrodzenie obsługi i administracji jednostki

4

Inne wydatki
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

5

Wydatki na zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych

6

Wydatki na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno – wychowawczemu

7

Wydatki na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego

8

Wydatki na zakup mebli

9

Wydatki na 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

10 Inne wydatki

WYDATKI RAZEM:

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z kwoty otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Mogilany, według dowodów źródłowych.
Tabela Nr 2
Podstawa wydatku – dowód źródłowy

Wydatek z dotacji*

L.p.
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L.p.

nazwa dowodu
źródłowego

numer dowodu
źródłowego

data wystawienia
dowodu
źródłowego

pełna kwota
zobowiązania

przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Poz. z tabeli
nr 1 – rodzaj
wydatku

data dokonania
wydatku

1
2
3
4
5
6
7
….
WYDATKI RAZEM:
OTRZYMANA DOTACJA:
RÓŻNICA:

Wydatki bieżące wydatkowane z otrzymanej dotacji ogółem:

Kwota dotacji niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości (która podlega zwrotowi na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych):

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
zestawienie:

Podpis osoby sporządzającej zestawienie:

Oświadczenie i podpis osoby prowadzącej jednostkę:
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data

Czytelny podpis i pieczątka

Strona 2 z 2

kwota wydatku

