
 

Załącznik nr 6 

 

WZÓR 

 

 

 
Nazwa szkoły (zespołu szkół) składającej (składającego) rozliczenie 

 

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

Adres Kod TERYT 

…………………………………………………….. ………………………………………………. 

 

REGON 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie 

wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r. 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: rozliczenie wypełnia szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. 

  



 

I. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne 
 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 2 3 

1 Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2023 r.1) na wyposażenie klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne   

2 Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2023 r. na wyposażenie klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne   

3 Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2023 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej 

wskazaną w poz. 2, kol. 3) 
 

4 Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. na wyposażenie klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne, 

pokrytych ze środków dotacji celowej na 2023 r. 
 

5 Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2023 r. wskazaną w poz. 2, 

kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32)) 
 

6 Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)  

 

 

II. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe 
 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 2 3 

1 Łączna kwota dotacji celowej przyznana w 2023 r.1) na wyposażenie klas IVIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe  

2 Kwota dotacji celowej wykorzystana do końca 2023 r. na wyposażenie klas I–VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe  

3 Kwota dotacji celowej niewykorzystana do końca 2023 r. (różnica między łączną kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a kwotą dotacji celowej 

wskazaną w poz. 2, kol. 3) 
 

4 Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. na wyposażenie klas I–VIII szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe, pokrytych ze 

środków dotacji celowej na 2023 r. 
 

5 Kwota dotacji celowej wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (różnica między kwotą dotacji celowej wykorzystaną do końca 2023 r. wskazaną w poz. 2, 

kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. wskazaną w poz. 4, kol. 32)) 
 

6 Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 5, kol. 3)  

  

                                                           
1) W kwocie dotacji celowej przyznanej w 2023 r. nie uwzględnia się kwoty dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023. 
2) Wysokość udokumentowanych wydatków nie może być większa niż kwota wydatków wskazana w poz. 2, kol. 3. 



 

III. Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 
 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 2 3 

1 Kwota dotacji celowej przyznana w 2023 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie podręczników lub materiałów 

edukacyjnych dla klas I–VIII szkoły podstawowej 
 

2 Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla klas 

I–VIII szkoły podstawowej 
 

3 Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 1, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 

wskazaną w poz. 2, kol. 3 
 

4 Kwota dotacji celowej przyznana w 2023 r. na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla 

klas I–VIII szkoły podstawowej 
 

5 Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkoły 

podstawowej 
 

6 Różnica między kwotą dotacji celowej wskazaną w poz. 4, kol. 3 a wysokością udokumentowanych wydatków poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 

wskazaną w poz. 5, kol. 3 
 

7 Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (suma kwot wskazanych w poz. 3, kol. 3 i poz. 6, kol. 3)  

 

 

 

IV. Łączna kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (suma kwot wskazanych w pkt I  poz. 6, kol. 3, pkt II poz. 6, kol. 3  

i pkt III poz. 7, kol. 3) wynosi ……………………………………… zł. 
 

Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową ……………………… 

 

 

 

 

 
………….………................................ ……..…………………………………………. 

data sporządzenia pieczęć i podpis dyrektora szkoły*) 

                                                           
*) W przypadku rozliczenia przekazywanego w postaci: 

1) elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym umieszcza się ten podpis; 

2) papierowej i elektronicznej w: 
a) rozliczeniu w postaci papierowej umieszcza się pieczęć i podpis dyrektora szkoły, 

b) rozliczeniu w postaci elektronicznej nie umieszcza się pieczęci i podpisu dyrektora szkoły. 


