
           Gołdap, 22.01.2021 r. 
 
........................................................... 
 pieczęć nagłówkowa organu prowadzącego 
        

BURMISTRZ GOŁDAPI 
 

 
ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ 

Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP W 2020 r. 

Szkoła Podstawowa w Boćwince 
 

I. Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w okresie rozliczeniowym. 
 

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

w tym liczba uczniów 
objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
styczeń 47 3 0 
luty 47 4 0 
marzec 46 3 0 
kwiecień 46 3 0 
maj 46 3 0 
czerwiec 47 3 0 
lipiec 47 3 0 
sierpień 47 3 0 
wrzesień 44 1 0 
październik 45 1 0 
listopad 46 1 0 
grudzień 46 1 0 

ŁĄCZNIE 554 29 0 
 

II. Kwota dotacji: 
• otrzymana we wskazanym okresie: 1014343,12 zł 
• wykorzystana we wskazanym okresie: 1014343,12 zł. 



III. Rodzaje wydatków finansowych. 
 

Lp
. 

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej 
dotacji 

Kwota 
wydatków 
w okresie 

sprawozdawc
zym (w zł) 

w tym na 
wczesne 
wspoma

ganie 
rozwoju 

w tym na 
kształcenie 
specjalne 

I. WYDATKI BIEŻĄCE 
1 Wynagrodzenie pracowników 683716,08 zł 0,00 zł 94178,22 zł 
2 Pochodne od wynagrodzenia (składki na 

ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) 
132788,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wydatki eksploatacyjne 25258,44 zł 0,00 zł 0,00 zł 
4 Zakupy wyposażenia, książki, pomocy 

dydaktycznych 
23047,88 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5 Remonty 19587,58 zł 0,00 zł 0,00 zł 
6 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7 Inne wydatki (wymienić jakie): Obsługa finansowo 
– księgowa, usługi w zakresie BHP, inspektor 
ochrony danych, materiały biurowe, środki 
czystości, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, 
rozliczenie wyjazdów służbowych, usługi 
transportowe 

71564,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 

II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

1 drukarka 3D 1 010,16 0,00 zł 0,00 zł 
2 odkurzacz 581,62 0,00 zł 0,00 zł 
3 bramka do piłki nożnej 2 847,65 0,00 zł 0,00 zł 
4 parownica przemysłowa z akcesoriami 6 071,34 0,00 zł 0,00 zł 
5 zestaw logopedyczny z tabletem i mikrofonem 2 644,52 0,00 zł 0,00 zł 
6 przesłony okienne - 38 sztuk 6 670,60 0,00 zł 0,00 zł 
7 meble - biurka - 2 szt., szafa indywidualna - 6 szt. 8 818,60 0,00 zł 0,00 zł 
8 meble - szafa- 1 szt., zestaw szafek z szufladami - 

1 kpl., biurko - 3 szt., regał - 1 szt. szafka - 4 szt. 
9948,24 0,00 zł 0,00 zł 

9 meble - szafa - 5 szt., słupek -1 szt., szafka - 1 szt., 
biurko - 1 szt. 

9 849,84 0,00 zł 0,00 zł 

10 meble - komoda - 1 szt., szafa - 3 szt., szafka - 7 
szt., regał - 1 szt. 

9937,17 0,00 zł 0,00 zł 

OGÓŁEM (suma I i II) 1014343,12 zł 0,00 zł 94178,22 zł 
Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym 1014343,12zł 0,00 zł 94178,22 zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 
IV. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji w załączeniu, stanowiącym integralną część 
rocznego rozliczenia. 
 



 
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji 

(wypełnia organ dotujący) 
 
 

Weryfikacja pod względem merytorycznym 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 

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

/data/ 

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

/podpis upoważnionego pracownika 
Urzędu/ 

Weryfikacja pod względem finansowym 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 

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

/data/ 

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

/podpis upoważnionego pracownika 
Urzędu/ 

 
Zatwierdzam rozliczenie 

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

/data/ 

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

/podpis burmistrza 
lub upoważnionego pracownika 

Urzędu/ 
 

• niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Gołdap, 22.01.2021 r. 
 
........................................................... 
 pieczęć nagłówkowa organu prowadzącego 

       BURMISTRZ GOŁDAPI 

 
ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ 

Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP W 2020 r. 
 

Szkoła Podstawowa w Boćwince – Oddział Przedszkolny 
 

I. Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w okresie rozliczeniowym. 
 

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

w tym liczba uczniów 
objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
styczeń 19 0 0 
luty 19 0 0 
marzec 18 0 0 
kwiecień 18 0 0 
maj 18 0 0 
czerwiec 21 0 0 
lipiec 21 0 0 
sierpień 21 0 0 
wrzesień 23 0 0 
październik 25 0 0 
listopad 25 0 0 
grudzień 25 0 0 

ŁĄCZNIE 253 0 0 
 

II. Kwota dotacji: 
• otrzymana we wskazanym okresie: 189663,98 zł 
• wykorzystana we wskazanym okresie: 189663,98 zł. 

 



III. Rodzaje wydatków finansowych. 
 

Lp. Rodzaje wydatków finansowanych z 
otrzymanej dotacji 

Kwota wydatków 
w okresie 

sprawozdawczym 
(w zł) 

w tym na 
wczesne 

wspomaganie 
rozwoju 

w tym na 
kształcenie 
specjalne 

I. WYDATKI BIEŻĄCE 
1 Wynagrodzenie pracowników 132689,54 zł 0,00 zł 0,00 zł 
2 Pochodne od wynagrodzenia 

(składki na ubezpieczenie społeczne, 
fundusz pracy) 

24823,96 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wydatki eksploatacyjne 4721,91zł 0,00 zł 0,00 zł 
4 Zakupy wyposażenia, książki, pomocy 

dydaktycznych 
5608,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5 Remonty 3661,77zł 0,00 zł 0,00 zł 
6 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 

na zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7 Inne wydatki (wymienić jakie): 
Obsługa finansowo – księgowa, 
usługi w zakresie BHP, inspektor ochrony 
danych, materiały biurowe, środki czystości, 
usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, 
rozliczenie wyjazdów służbowych, usługi 
transportowe 

13403,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 

II. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

1 urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 1 049,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 
2 drukarka 3D 188,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 
3 odkurzacz 108,73 zł 0,00 zł 0,00 zł 
4 bramka do piłki nożnej 532,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5 parownica przemysłowa z akcesoriami 1 135,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
6 zestaw logopedyczny z tabletem i 

mikrofonem 
494,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7 przesłony okienne - 38 sztuk 1 247,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 
OGÓŁEM (suma I i II) 189663,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 
Kwota dotacji otrzymana w okresie 
rozliczeniowym 

189663,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 
 
 
IV. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji w załączeniu, stanowiącym integralną część 
rocznego rozliczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji 

(wypełnia organ dotujący) 
 
 

Weryfikacja pod względem merytorycznym 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 

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

/data/ 

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

/podpis upoważnionego pracownika 
Urzędu/ 

Weryfikacja pod względem finansowym 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 

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

/data/ 

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

/podpis upoważnionego pracownika 
Urzędu/ 

 
Zatwierdzam rozliczenie 

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

/data/ 

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

/podpis burmistrza 
lub upoważnionego pracownika 

Urzędu/ 
 

• niepotrzebne skreślić 
 


