
    
  Załącznik Nr 3 
do uchwały nr XXXI/294/16 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 
 
 
……………………………..       Gryfino, dn. …….……………... 
(pieczęć niepublicznego przedszkola / … 
innej formy wychowania przedszkolnego*) 
 
 
 

Sprawozdanie roczne dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznego 
przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego� w  roku …………………. 

 
 

1. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego� 

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

2. Nazwa i adres organu prowadzącego: 

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

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów i kwotach dotacji otrzymanych w poszczególnych 
miesiącach roku ………….: 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba uczniów 
ogółem, w tym: 

            

niepełnosprawnych 
            

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 

            

Kwota dotacji: 
            

 4. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w …………….. roku - ……………..……………….. 

 5. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową niepublicznego 
przedszkole / innej formy wychowania przedszkolnego*, w okresie sprawozdawczym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota 

wydatkowana  
z dotacji 

A 
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄCE KAŻDY WYDATEK PONIESIONY NA CELE 
DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO, W TYM:  

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej  

2. 
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, inną 
formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 
dyrektora 

 

3. Wynagrodzenia obsługi i administracji  
4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz  

                                                 
� niepotrzebne skreślić 
 



Pracy) 
5. Opłata za wynajem pomieszczeń  
6. Inne (wymienić jakie)  

B  WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 
I PRAWNYCH W TYM: 

1. 
książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych 
przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, i rekreacyjny,  

 

2. sprzęt sportowy   
3. meble  

4. 

Pozostałe środki trwałe 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. 

 

Ogółem kwota sfinansowana z dotacji:  
 

Kwota dotacji niewykorzystanej (ust. 4 – ust. 5)  
 

 

 

 

…………………………………… 
podpis i pieczątka organu prowadzącego  


