JEDNOSTKI GMINNE

Załącznik 1 do oferty (Moduł 1)

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: (1)
Forma opieki: (żłobek)

Lp.
Dotyczy:
I
1.

Dział 853 Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Rozdz. 85305 Żłobki

X

Paragraf 6330 – wydatki inwestycyjne:
Zakup środków trwałych (np. nowych
Suma
budynków, lokali), w tym:

1.1.
1.2.

2

Zakup pozostałych środków trwałych,
(np. nabycie pierwszego wyposażenia,
zakup innych środków trwałych
Suma
powyżej 3,5 tys. zł, w tym ich montaż,
maszyny), w tym:

2.1.
2.2.

3.

Roboty budowlane (np. budowa,
modernizacja, adaptacja budynków, Suma
lokali), w tym:

3.1.
3.2.

I

Wydatki inwestycyjne
(majątkowe) paragraf
6330 razem:

II

Paragraf 2030 – wydatki bieżące:

1.

Wyżywienie dzieci, w tym:

Suma

Suma

1.1.

Modułu 1

1.2.
2.

Wynagrodzenie
opiekunów
pozostałego personelu, w tym:

i

Suma

2.1.
2.2.
3.

Wynagrodzenie dyrektora żłobka

Suma

3.1.
3.2.

4.

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

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Pozostałe wydatki, w tym:

Suma

Łączna kwota
wydatków brutto

% dotacji

% środki własne

% razem

zł

zł

zł

zł

Modułu 1

II

Wydatki bieżące- paragraf
2030 razem:

III

Wydatki inwestycyjne - paragraf 6330 i bieżące - paragraf 2030 razem:

Suma

Przy wydatkach inwestycyjnych dofinansowanie z budżetu państwa: nie więcej niż 30 000 zł na jedno nowotworzone miejsce w 2016 r.

MODUŁ 1

Przy wydatkach bieżących dofinansowanie z budżetu państwa: nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno funkcjonujące miejsce utworzone w 2016 r.

UWAGA:
1) Do kosztów kwalifikowanych w module 1 nie zalicza się wydatków związanych z: pozyskaniem działki budowlanej, opracowaniem
dokumentacji projektowych, opłaceniem inspektora nadzoru, finansowaniem przyłączy do sieci wodno – kanalizacyjnej, gazowej,
elektrycznej itp.
2) Na etapie wstępnej kalkulacji kosztów (przy składaniu oferty), dopuszcza się wskazanie sum kosztów brutto na poziomie ww.
wskazanych grup wydatków
Miejscowość, data:
Podpis i pieczęć
Wójta/Burmistrza/ Prezydenta
Miasta
Podpis i pieczęć Skarbnika
Gminy/Miasta

