Moduł 2 dzienny opiekun
JEDNOSTKI NIEGMINNE (W TYM UCZELNIE I PODMIOTY
WSPÓŁPRACUJĄCE Z UCZELNIAMI)

Załącznik 2c do oferty (Moduł 2)

Wstępna kalkulacja kosztów – kosztorys kosztów kwalifikowanych realizacji zadania dofinansowanego
w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH” - edycja
2016
Wydatki w ramach nw. kosztów winny być poniesione od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

Gmina:
Jednostka:
Moduł: (2)
Forma opieki: (dzienny opiekun)

Dotyczy:

Lp.

Dział 853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej

X

Łączna kwota
wydatków brutto

% dotacji

% środki własne

% razem

Rozdz. 85307 Dzienni opiekunowie
1.
1.1.
1.2.
2.

Drobna prace remontowe, w tym:

Suma

Wyżywienie dzieci, w tym:

Suma

Doposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
które uległy zniszczeniu, w tym:

Suma

Wynagrodzenie
opiekunów
personelu, w tym:

Suma

2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.

Modułu 2

4.

i

pozostałego

4.1.
4.2.

5.

Wydatki
ponoszone
na
zapewnienie
funkcjonowania lokalu (np. opłaty za energię
elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, Suma
środki czystości, opłaty za telefon, opłaty za
internet)

5.1.
5.2.
6.

Pozostałe wydatki, w tym:

Suma

6.1.
6.2.

Modułu 2

Modułu 2

Wydatki bieżące razem:
Przy wydatkach bieżących dofinansowanie z budżetu państwa: nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką w 2016 r., przy czym warunkiem otrzymania
dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest
od liczby dzieci zgłoszonych w ofertach i podana będzie w ogłoszeniu o wynikach konkursu.

UWAGA:
1. Na etapie wstępnej kalkulacji kosztów (przy składaniu oferty), dopuszcza się wskazanie sum kosztów brutto na poziomie ww. wskazanych grup
wydatków.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.

Miejscowość, data:
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
niegminnego/Rektora uczelni/osoby
uprawnionej do reprezentowania
podmiotu współpracującego z uczelnią

Podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki/osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
niegminnego/ Kwestora/ osoby
uprawnionej do reprezentowania
podmiotu współpracującego z uczelnią
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