
ZARZĄDZENIE NR WSO.____________.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie: określenia wzoru sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatkowanych 
środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadania z zakresu kultury przez 
Województwo Wielkopolskie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje. 

§ 1. 

Określa się wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatkowanych środków 
przekazanych dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową z dnia 07.11.2013 roku nr 
CRU-2207/2013 na zadanie z zakresu kultury, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nadzoru Właścicielskiego, 
Kontroli i Pozyskiwania Funduszy. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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................................................................................ 
Nazwa dotowanego 

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

................................................................................ 
Adres Dotowanego 

................................................................................ 
Dane kontaktowe osoby przygotowującej sprawozdanie 

Gmina Swarzędz 

ul. Rynek 1 

62-020   Swarzędz 
 

SPRAWOZDANIE  
FINANSOWO-RZECZOWE Z WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW 

Niniejszym przedstawiam sprawozdanie finansowe-rzeczowe z wydatkowanych środków 

otrzymanych zgodnie z umową z dnia 07.11.2013 roku na zadanie z zakresu kultury.  

1.  Sprawozdanie rzeczowe  

(zwięzły opis dotowanego zadania, z podaniem zakresu i terminów realizacji poszczególnych etapów/zadań). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 8 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.____________.2014
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2.  Sprawozdanie finansowe 

A. Wartość i rozliczenie zadania (rozumianego zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy z dnia 07.11.2013r.) 

1. Całkowity wartość dotowanego zadania,  

w tym: 
,       zł (brutto) 

2. Koszty pokryte ze środków własnych Województwa 

i/lub jego instytucji kultury 
,       zł (brutto) 

3. Wartość dotacji otrzymanej od Gminy Swarzędz  
 

,       zł (brutto) 

4. Kwota do zwrotu  
(wypełnić jako różnica między poz. 3 i 1, jeżeli jest większa od 0) 

 
 

,       zł (brutto) 

 

B. Harmonogram realizacji zadania 

1. Data otrzymania dotacji  

2. Data poniesienia 1-ego wydatku   

3. Data poniesienia ostatniego wydatku   

 
C. Zestawienie faktur (Łączna wartość faktur musi być zgodna z kwotą wykazaną w pkt 2.A.1) 

L.p. Wystawca dokumentu 

księgowego 

Nr dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Rodzaj wydatku Data zapłaty Kwota w zł 

(brutto) 
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L.p. Wystawca dokumentu 

księgowego 

Nr dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Rodzaj wydatku Data zapłaty Kwota w zł 

(brutto) 

       

       

       

       

Łącznie  

 
3.  Ocena własna sprawozdania 
 

A. Zakres merytoryczny (w jaki sposób dotacja przyczyniła się do realizacji zadań własnych dotowanego na 

terenie Gminy Swarzędz w zakresie kultury?) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

B. Zakres finansowy (ocena wysokości dotacji w stosunku do potrzeb dotowanego w zakresie objętym dotacją) 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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4.  Wymagane załączniki do sprawozdania z wykorzystania dotacji na zadanie z 
zakresu kultury 

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia potwierdzenia przelewu dotacji na 
konto instytucji kultury 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur związanych z realizacją 
zadania, na które została przekazana dotacja 

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie potwierdzenia przelewu do faktur 
związanych z realizacją zadania, na które została przekazana dotacja 

 

 

 

…….…………, data..........................                                    ..................................................... 

               podpis/y,  pieczęć 
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