
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/430/06
z dnia 10 lipca 2006 r.

Data .........................................................

SPRAWOZDANIE
z wykonania prac lub robót (zadania):

Częściowe    ٱ      Końcowe    ٱ

Nazwa zadania:

 

w okresie od                                                                    do

określonego w umowie Nr:                                              zawartej w dniu:

pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny 

a

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. W jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane

2. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację i umowie dotacji) – 
     opis winien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem  we wniosku 
      o przyznanie dotacji. Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, określić ich stopień wykonania, wyjaśnić 
      ewentualne odstępstwa od planowanego zakresu i harmonogramu.



II. Sprawozdanie finansowe

A. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania: 

Całkowity dotychczasowy koszt 

Całkowity koszt w okresie 
sprawozdawczym

- w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji

- w tym środki własne

1. Koszty ze względu na typ

Lp.
Rodzaj kosztów 

(zakupy, materiały, usługi obce 
w tym: remonty i pozostałe 

– wymienić jakie)

Całość zadania
Poprzednie okresy 

sprawozdawcze
(narastająco)

Bieżący okres 
sprawozdawczy

Koszt 
całkowity

w tym
z dotacji

Koszt 
całkowity

w tym
z dotacji

Koszt 
całkowity

w tym
z dotacji

Łącznie:

2. Koszty ze względu na źródło finansowania

Źródło
Całość zadania

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 

(narastająco)

Bieżący okres 
sprawozdawczy

zł % zł % zł %

Koszty pokryte z dotacji

Własne środki

Inne dotacje (jakie)

Inni sponsorzy publiczni (jacy)

Inni sponsorzy prywatni (jacy)



Ogółem 100 % 100 % 100 %

3. Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania

B. Zestawienie rachunków:

Lp. Nr dokumentu 
księgowego

Nr pozycji 
kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota

W tym ze 
środków 

pochodzących 
z dotacji

Łącznie:

C. Podsumowanie realizacji zadania:

Kwota dotacji z umowy

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji

Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane 
z dotacji

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań:



III. Informacje dodatkowe:

Załączniki:

IV. Oświadczenia i podpisy

1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, 
    a także, ze znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

2. Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zostały
    wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
    poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Podpisy osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej) lub podpisy osób 
    uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie

Miejscowość, data, podpis Pieczęć

2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

Data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawozdanie



V. Adnotacje urzędowe

1. Zakres merytoryczny

Data i podpis:

2. Zakres finansowy

Data i podpis:

3. Dyspozycje

Data i podpis:


