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UCHWAŁA NR XVI/199/11
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 
na terenie Miasta Zduńska Wola. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.  1 i  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.  1591,  z 2002  r. Nr 23,  poz.  220, Nr 62,  poz.  558, 
Nr 113,  poz.  984, Nr 153,  poz.  1271  i Nr 214,  poz.  1806,  z 2003  r. Nr 80,  poz.  717  i Nr 162,  poz.  1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz.  1457,  z 2006  r.  Nr  17,  poz.  128  i Nr  181,  poz.  1337,  z 2007  r.  Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008  r. Nr 180, poz. 1111  i Nr 223, poz. 1458, z 2009  r. Nr 52, poz. 420  i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 221 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz.  146, Nr 96, poz.  620, Nr 123, poz.  835, Nr 152, poz.  1020, Nr 238, poz. 1578  i Nr 257, poz.  1726) 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwała  określa  cel  publiczny  w odniesieniu  do  realizacji  zadania  własnego  przewidzianego 
w art.  27  ust.  1 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010  r.  o sporcie  (Dz.  U.  Nr  127,  poz.  857  z późn.  zm.) 
polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w art. 2 ust. 1 
ustawy o której mowa w ust. 1. 

3. Przepisów  niniejszej  uchwały  nie  stosuje  się  do  dotacji  na  wspieranie  i upowszechnianie  kultury 
fizycznej udzielonej na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

§ 2. 1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu  stanowi  zadanie 
własne Miasta. 

2. Zadanie własne, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest realizowane poprzez: 
1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych; 
2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień na zasadach i w trybie określonym w odrębnej uchwale. 
3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się w budżecie Miasta. 

§ 3. Celem publicznym w rozumieniu niniejszej uchwały jest: 
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3) poprawa  sprawności  fizycznej  i zdrowia  psychicznego mieszkańców Miasta  poprzez  upowszechnianie 
rekreacji sportowej i aktywnego stylu życia; 

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców 
Miasta. 

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego 

§ 4. 1. Kluby  sportowe  mogą  otrzymać  dotację  z budżetu  Miasta  jeżeli  wpłynie  ona  na  poprawę 
osiąganych  wyników  sportowych  przez  zawodników  klubów  sportowych,  które  otrzymają  dotację  lub 
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. 

2. O dotację, o której mowa w ust. 1, mogą ubiegać się kluby sportowe prowadzące działalność sportową 
na terenie Miasta niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

3. W  roku  budżetowym  klub  sportowy, w trybie  niniejszej  uchwały, może  otrzymać  z budżetu Miasta 
dotację na więcej niż jedno zadanie, pod warunkiem, że każde z zadań objęte jest oddzielną ofertą, umową 
i kwotą dotacji. 



Id: IGOMIUDVYOQTVNNISQEZBOQRL. Podpisany Strona 2 z 11

4. Udzielona dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie: 
1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego, w tym kosztów ubezpieczenia zawodników, 
zakup  strojów  sportowych,  odżywek,  witamin,  środków  medycznych  oraz  kosztów  odnowy 
biologicznej; 

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego 
do uprawiania sportu, w tym zakupu sprzętu multimedialnego niezbędnego do celów szkoleniowych; 

3) kosztów  organizowania  zawodów  sportowych  lub  uczestnictwa  w takich  zawodach,  w tym  opłaty 
sędziowskie,  opłaty  startowe,  ubezpieczenie  zawodników,  zapewnienie  opieki  medycznej,  kosztów 
transportu, zakwaterowania, wyżwienia lub delegacji; 

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego; 
5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej; 
6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu; 
7) wydatków z tytułu przygotowania  i udziału klubu sportowego  lub zawodnika w zawodach sportowych, 
w tym zakup medali, pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych; 

8) kosztów  pobytu  na  obozach  sportowych  i zgrupowaniach  szkoleniowych  zawodników  oraz  kadry 
szkoleniowej, w tym koszty dojazdu; 

9) wydatków  związanych  z podnoszeniem  kwalifikacji  kadry  szkoleniowej  zawodników  do  wysokości 
5% kwoty dotacji; 

10) kosztów  związanych  z obsługą  administracyjno    księgową  służącą  realizacji  zadania  do  wysokości 
5% kwoty dotacji. 
5. Z udzielonej dotacji nie można finansować wydatków z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego; 
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego; 
3) zapłaty  kar,  mandatów  i innych  opłat  sankcyjnych  nałożonych  na  klub  sportowy  lub  osoby  w nim 
zrzeszone, w związku z prowadzoną działalnością sportową; 

4) zobowiązań  klubu  sportowego  z tytułu  zaciągniętych  pożyczek,  kredytów  lub  wykupu  papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

5) pokrycie kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy. 
6. Dotację może otrzymać klub sportowy, który spełnia następujące warunki: 

1) prowadzi działalność sportową na terenie Miasta; 
2) trenerzy  i instruktorzy  klubu  posiadają  tytuł  uprawniający  do  prowadzenia  zajęć  w danej  dyscyplinie 
sportu; 

3) dotacja  z budżetu  Miasta  może  być  przyznana  do  wysokości  90%  planowanych  kosztów  realizacji 
zadania. 

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji 

§ 5. 1. Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując: 
1) rodzaj zadania; 
2) termin i warunki realizacji zadania; 
3) termin składania ofert; 
4) termin i kryteria stosowane przy wyborze oferty; 
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach zadania. 

§ 6. 1. Konkursy  ogłasza  się  poprzez  wywieszenie  informacji  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta, 
zamieszczenie  ogłoszenia  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej  Miasta 
co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Konkursy  mogą  być  ogłaszane  w miarę  potrzeb  oraz  możliwości  finansowych  budżetu  Miasta 
w trakcie roku budżetowego. 

3. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia 
terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Prezydent Miasta unieważnia konkurs, jeżeli: 
1) nie wpłynęła żadna oferta; 
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
5. Informację o unieważnieniu lub odwołaniu otwartego konkursu Prezydent Miasta podaje do publicznej 

wiadomości w sposób określony w ust. 1. 
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§ 7. 1. Każda  ze  zgłoszonych  do  konkursu  ofert  przed  rozstrzygnięciem  komisji  konkursowej wymaga 
zaopiniowania przez Radę Sportu. 

2. W  przypadku,  gdy  Rada  Sportu  wobec  przedstawionych  ofert  o dofinansowanie  nie  wyrazi  opinii 
w terminie  14 dni  od  ich  otrzymania,  z upływem  tego  terminu  uznaje  się,  że wydała  opinię  nie wnoszącą 
zastrzeżeń. 

§ 8. 1. Oferta konkursowa powinna zawierać: 
1) dane wnioskodawcy; 
2) wskazanie celu publicznego, który wnioskodawca zamierza osiągnąć; 
3) informacje  o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych,  wskazujących  na  możliwość  realizacji 
celu; 

4) zakres rzeczowy zadania; 
5) termin i miejsce realizacji zadania – harmonogram; 
6) kalkulację przewidywanych kosztów zadania oraz określenie udziału środków własnych. 
2. Do oferty należy dołączyć: 

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji klubów sportowych wystawiony nie później niż 
na 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

2) statut klubu sportowego; 
3) dokumenty  potwierdzające  tytuł  zawodowy  trenera,  instruktora  uprawniający  do  prowadzenia  zajęć 
w danej dyscyplinie sportu; 

4) sprawozdanie  finansowe  i merytoryczne  za  rok  poprzedzający  ubieganie  się  o dotację  (w  przypadku 
braku sprawozdania finansowego wnioskodawca składa oświadczenie o aktualnym stanie finansów). 
3. Przy rozpatrywaniu ofert o dotację uwzględnia się: 

1) wypełnienie wymagań formalnych; 
2) wyniki  sportowe  osiągnięte  przez  zawodników  klubu  sportowego  za  rok  poprzedni  (nie  dotyczy 
podmiotów,  które  rozpoczęły  działalność  sportową  w roku  poprzednim  lub  w roku  ubiegania  się 
o dotację); 

3) znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania celu publicznego dla rozwoju sportu na terenie Miasta; 
4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs; 
5) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania; 
6) prawidłowe  oraz  terminowe  rozliczenie  dotacji  za  rok  poprzedni  (nie  dotyczy  podmiotów,  które  nie 
korzystały z dotacji w roku poprzednim); 

7) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy. 
4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. W celu rozpatrzenia ofert Prezydent Miasta powołuje komisję konkursową. 
2. Szczegółowy  tryb  pracy  komisji  konkursowej  określa  regulamin  zatwierdzony  przez  Prezydenta 

Miasta. 
3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta. 
4. Dotacja  może  być  udzielona  w kwocie  mniejszej  od  wnioskowanej  przez  kluby  sportowe  i musi 

zawierać się w łącznej kwocie dotacji zaplanowanej w budżecie Miasta na dany rok. 
5. Prezydent Miasta po wyborze ofert: 

1) informuje  pisemnie wnioskodawców  o przyznanych  kwotach  dotacji  na wybrane  przedsięwzięcia  oraz 
o przedsięwzięciach, które zostały odrzucone; 

2) przedstawia informację o wysokości przyznanych dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej 
sesji Rady Miasta; 

3) zamieszcza  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  oraz  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  informację 
o podmiotach  wykonujących  dane  przedsięwzięcie  i przyznanych  kwotach  dotacji  na  wybrane 
przedsięwzięcia. 

Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 10. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja sporządza się na czas realizacji zadania 
umowę w formie  pisemnej,  która  powinna  określać  postanowienia  zgodnie  z art.  221  ust.  3 ustawy  z dnia 
29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

2. Umowa  może  być  rozwiązana  ze  skutkiem  natychmiastowym  w przypadku  nieterminowego  lub 
nienależytego  jej wykonywania. Podstawę do  rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonywania 
umowy. 
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§ 11. 1. Określa się następujący sposób kontroli i rozliczenia zadania przez kluby sportowe: 
1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej 
z budżetu Miasta; 

2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w następującym zakresie: 
a) stanu realizacji zadania, 
b) efektywności i rzetelności wykonania zadania, 
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 
d) prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach 
umowy. 

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta. 
3. Z  przeprowadzonej  kontroli  sporządza  się  protokół,  który  otrzymuje  podmiot  kontrolowany  oraz 

Prezydent Miasta. 
4. Po  otrzymaniu  protokołu  podmiot  kontrolowany  w terminie  7 dni  od  dnia  jego  otrzymania  może 

złożyć wyjaśnienia do Prezydenta Miasta. 
5. Prezydent Miasta  w przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w wykonaniu  zleconego  zadania  lub 

wykorzystaniu  dotacji  kieruje  do  podmiotu  wykonującego  przedsięwzięcie  z zakresu  sportu  stosowne 
wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 12. 1. Podmiot,  który otrzymał  dotację  jest  zobowiązany do  sporządzenia  sprawozdania  z wykonania 
zadania  i rozliczenia  dotacji  określonej  w umowie w terminie  15  dni  po  upływie  terminu,  na  jaki  umowa 
została zawarta. 

2. W celu zapewnienia  jawności rozliczenia dotacji podaje się do publicznej wiadomości sprawozdania 
podmiotów z wykorzystania dotacji za  rok poprzedni poprzez zamieszczenie  ich  treści na  tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
Rozdział 5.

Przepisy końcowe i przejściowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 14. 1. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na  tablicach ogłoszeń 
w Zduńskiej  Woli  w Urzędzie  Miasta  oraz  w Pasażu  Powstańców  Śląskich  i przy  ul.  1go  Maja,  a także 
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Zduńska Wola 

Robert Florczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/199/11

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 16 grudnia 2011 r.

OFERTA O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1) pełna nazwa wnioskodawcy ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
2) dokładny adres wnioskodawcy ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji ........................................................................... 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ........................................................................................................... 
5) nr NIP ................................................................... nr REGON .................................................................... 
6) tel. ......................................................................... faks ................................................................................ 
7) email: .................................................................. http:// ............................................................................. 
8) nazwa banku i numer rachunku .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy ............................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty o dotację ........................... 
............................................................................................................................................................................ 

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) Nazwa przedsięwzięcia 
 

2) Miejsce i termin wykonywania przedsięwzięcia 
 

3) Cel publiczny przedsięwzięcia 
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4) Szczegółowy opis przedsięwzięcia/spójny z kosztorysem 
 

5) Harmonogram planowanych działań 
 

6) Zakładane rezultaty realizacji przedsięwzięcia 
 

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) Całkowity koszt zadania ....................................................... (słownie: ....................................................) 
2) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 
 

Lp  Rodzaj 
kosztów 

Koszt 
całkowity 
(w zł) 

Z tego z wnioskowanej 
dotacji (w zł) 

Z tego z finansowych środków własnych,
środków z innych źródeł, 

wkład pracy określony w kwocie (w zł) 

Ogółem:
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3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
 

IV. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) 
 
Źródło finansowania  zł  % 

Wnioskowana kwota dotacji 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł, wkład pracy określony kwotowo 

Ogółem: 

2) Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach, których kwota została uwzględniona w ramach 
środków własnych 

 

V. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) Zasoby kadrowe wnioskodawcy  przewidywane do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięcia 
 

2) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć 
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3) Partnerzy biorący udział w realizacji przedsięwzięcia 
 

4) Informacje  o udziale  wnioskodawcy  w systemie  współzawodnictwa  sportowego  w danej  dziedzinie 
sportu 

 

 
Oświadczamy (my), że:
1) proponowane przedsięwzięcie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy
2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

Załączniki:
1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji klubów sportowych wystawiony nie później niż 
na 3 miesiące przed terminem składania ofert;
2) kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego statutu;
3) kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) tytuł zawodowy trenera, instruktora uprawniający 
do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu;
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu za rok poprzedzający ubieganie się o dotację;
5) sprawozdanie finansowe klubu za rok poprzedni bądź oświadczenie wnioskodawcy o aktualnym stanie 
finansów;
6) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku.

(pieczęć wnioskodawcy)

.............................................................................................................................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składnia oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/199/11

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 16 grudnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 
I PRZYZNANEJ DOTACJI 

realizowanego w okresie od ....................................... do .................................... określonego w umowie 
nr .............................  zawartej  w dniu  ...........................................  pomiędzy  Miastem  Zduńska  Wola 

a .......................................................................................................................................................................
 
(nazwa klubu sportowego) 

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

1) Czy zakładane cele i rezultaty w ofercie zostały osiągnięte? Jeśli nie dlaczego? 
 

2) Opis wykonania przedsięwzięcia 
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II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 
 

Całość zadania (zgodnie z umową)  Poprzednie okresy sprawozdawcze 

Bieżący okres sprawozdawczy  
w przypadku rozliczenia 

końcowego  za okres realizacji 
zadania 

Lp.  Rodzaj 
kosztów 

koszt 
całkowity 
(w zł) 

z tego 
z dotacji 
(w zł) 

z tego 
finansowych 
środków 
własnych, 

środków z innych 
źródeł, wkład 
pracy określony 

w kwocie 
(w zł) 

koszt 
całkowity
(w zł) 

z tego 
z dotacji
(w zł) 

z tego 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków 

z innych źródeł, 
wkład pracy 
określony 
w kwocie 
(w zł) 

koszt 
całkowity 
(w zł) 

z tego 
z dotacji 
(w zł) 

z tego 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków 
z innych 
źródeł, 

wkład pracy 
określony 
w kwocie 
(w zł) 

                             

Ogółem
                             

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania 
Całość zadania 

(zgodnie 
z umową) 

Poprzednie 
okresy 

sprawozdawcze 

Bieżący okres sprawozdawczy  
w przypadku rozliczenia końcowego  za 

okres realizacji zadania 
   zł  %  zł  %  zł  % 

Koszty pokryte z dotacji
                 

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, 
środków z innych źródeł, wkład pracy określony 

kwotowo 
(w zł)

                 

Ogółem
   100%     100%     100% 

3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania 
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4) Zestawienie faktur  rachunków 
 

Lp  Numer dokumentu księgowego 
Numer pozycji 
kosztorysu  Data  Nazwa 

wydatku 
Kwota 
(brutto) 

Z tego ze środków 
pochodzących z dotacji 

Z tego ze środków pochodzących 
z środków własnych 

Ogółem

III. DODATKOWE INFORMACJE 

 

 
Załączniki: 
1.............. 
2.............. 
3.............. 
4.............. 

Oświadczam (my), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta dotacji; 
2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur  rachunków zostały faktycznie poniesione.

...........................................................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
beneficjenta) 


