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Zasady poprawnego rozliczania przyznanej dotacji 
 

Zleceniobiorca* zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy** na bieŜąco, w formie pisemnej  
o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania (np. terminu realizacji zadania lub innych 
wydarzeń mających wpływ na jego wykonanie oraz dotyczących podmiotu wnioskującego (np. o zmianie 
osób zarządzających, siedziby, numeru konta bankowego itp.) Informacje te powinny być podpisane przez 
osoby uprawnione z dokumentu rejestrowego. 
Zmiany realizacji zadania mogą skutkować koniecznością sporządzenia aneksu. Zleceniobiorca  
ostatecznie podejmuje decyzję o wyraŜeniu zgody na proponowane zmiany w realizacji zadania  
i ewentualne sporządzenie aneksu do umowy . 
KaŜda proponowana zmiana umowy przez Zleceniobiorcę podlega ocenie pod kątem jej celowości, 
oszczędności i zgodności realizacji zadania ze złoŜoną ofertą. Dopuszczalne są zmiany:  
1) zmiana terminu realizacji zadania,  

2) zmiana wysokości poszczególnych kategorii kosztów wg rodzaju, wymienionych w kosztorysie 
zadania (zmiany nie dotyczą źródeł finansowania !). 

Dopuszcza się moŜliwość zmiany wysokości poszczególnych kategorii kosztów  
wg rodzaju wymienionych w kosztorysie zadania, bez konieczności sporządzenia aneksu  
do umowy, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiany te nie przekroczą 20% planowanej wysokości poszczególnych 
kategorii kosztów finansowanych z dotacji.  
 

Niedopuszczalne są zmiany:  
1) rodzaju kosztów, które zostały wskazane jako decydujące przy wyborze danej oferty,  
2) dotyczące zakresu rzeczowego realizowanego zadania (np. liczby wystaw, warsztatów, koncertów, 

rodzaju muzyki, miejsca realizacji zadania itp) Zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania moŜe 
skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 

3)  finansowego udziału własnego ze strony Zleceniobiorcy.  
Zwiększenie przez Zleceniobiorcę kosztów zadania przedstawionego w ofercie nie powoduje zwiększenia 
dotacji. 
Zmniejszenie przez Zleceniobiorcę kosztów zadania przedstawionego w ofercie oraz wkładu własnego, 
spowoduje pomniejszenie dotacji. 

Wydatkowanie środków 

Termin realizacji zadania: 
Termin realizacji zadania określa umowa. Nie moŜe on być wcześniejszy niŜ data zatwierdzenia wyników 
otwartego konkursu przez Burmistrza Skarszew. Koszty związane z realizacją zadania (pokrywane z 
dotacji i środków własnych) mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy ze Zleceniodawcą. 
Ponoszenie wydatków: 
Wszystkie dokumenty finansowe stanowiące podstawę rozliczenia zadania muszą posiadać:  
1) datę wystawienia mieszczącą się w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie. Zgodnie  
z umową Zleceniobiorca moŜe dokonywać płatności za faktury, umowy i rachunki jeszcze w ciągu  
14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji określa 
umowa. 
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UWAGA! W przypadku, gdy termin ko ńcowy realizacji zadania wypada 17 grudnia lub później 
 – płatności mogą być dokonywane do 31 grudnia danego roku, dotyczy to równieŜ płatności  
z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych: Zus i podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Oznacza to, Ŝe zobowiązania te naleŜy uregulować w danym roku kalendarzowym (adnotacja na 
dokumencie przedłoŜonym do rozliczenia: zapłacono ZUS dnia……., zapłacono podatek 
dnia…………..) z uwagi na roczność budŜetu. 

Sprawozdanie 

 
Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji zadania oraz na podstawie złoŜonego 
sprawozdania. 
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złoŜenia sprawozdania wraz z załącznikami w terminie 
wskazanym w umowie. Sprawozdanie naleŜy złoŜyć w siedzibie Zleceniodawcy, w Urzędzie 
Miejskim w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy 
 
Sprawozdanie naleŜy złoŜyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk sprawozdania moŜna pobrać ze strony www.skarszewy.pl w 
zakładce Organizacje Pozarządowe. 
 

 Załączniki do sprawozdania 

Do sprawozdania naleŜy załączyć: 
�� materiały dokumentujące działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania, np: 

a) listy uczestników projektu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecności),  

b) publikacje wydane w ramach projektu (m. in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty  
 warsztatów, inne materiały), 

c) raporty, protokóły nagród,  

d) wyniki prowadzonych ewaluacji,  
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty: 

a) kopie umów cywilnoprawnych i kopie rachunków do zawartych umów, kopie faktur, rachunków  
b) kopie dokumentacji potwierdzającej odbiór nagród i innych dowodów księgowych będących 

podstawą rozliczenia, 
 c) kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych       
 – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655  
 z późn. zm),  
 d)  dokumentację finansowo-księgową wyodrębnionych w ewidencji księgowej środków 
 otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków umoŜliwiającą identyfikację poszczególnych 
 operacji gospodarczych prowadzoną zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  
 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.), 
e) ewidencję*** wydatków strukturalnych sporządzoną wg poniŜszego wzoru: 
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Lp Nr dokumentu 
 

Data 
dokumentu 

 

Opis 
wydatku 

 

Kwota 
 

kod 
 

Obszar 
tematyczny 

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Razem:      

 
Data:………………….     Podpis osób uprawnionych………………….. 

f) inne dokumenty mające znaczenie dla rozliczenia zadania, 

3) kopię przelewu potwierdzającego dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych  
z udzielonej dotacji (jeŜeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej dotacji) oraz wpłatę odsetek 
(jeśli dotyczy), jeŜeli dokonano takiego zwrotu, 

4) oświadczenie, Ŝe wszystkie koszty zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania, 
5) oświadczenia, Ŝe środki własne nie pochodzą z budŜetu Urzędu Miejskiego w Skarszewach. 
 
Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które naleŜy przechowywać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.  

Uwaga! Zleceniobiorca jest zobowiązany (po uzgodnieniu na piśmie lub telefonicznie terminu z 
Miastem) do przedłoŜenia do wglądu oryginałów faktur lub rachunków dokumentuj ących 
poniesione koszty ze środków dotacji celem ich opieczętowania pieczątką, o której mowa w zawartej 
umowie.  

Załączniki muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione. 

Dokumentowanie wydatków 

 
Rozliczenie zadania następuje na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie  
z ustawą o rachunkowości**** s ą podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej. 
Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 
gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Paragony fiskalne nie 
stanowią podstawy rozliczenia zadania i dotacji. 
Wszystkie dowody księgowe muszą mieć udokumentowany termin zapłaty.  
Dowodami zapłaty za faktury i rachunki są w szczególności: 

1) wyciąg z rachunku bankowego Zleceniobiorcy potwierdzający dokonanie operacji bankowych; 

2) rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki;  

3) raport kasowy uwzględniający dany wydatek; 

4) KW (Kasa Wypłaci) potwierdzające dokonanie zapłaty.  
 



4 

 

Kserokopie w/w dowodów naleŜy załączyć do sprawozdania. 
Wszystkie oryginały dokumentów stanowiące dowód poniesionych wydatków powinny być 

wystawione na Zleceniobiorcę oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały na odwrocie, opis 
zawierający (powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione): 

�� opis wydatku – w jakim celu, dla kogo itp, 
�� numer umowy, 
�� kwotę kosztu w ramach projektu,  
�� wskazanie pozycji w kosztorysie oraz źródła finansowania (dofinansowano ze środków 

Urzędu Miejskiego w Skarszewach w kwocie……..zł lub sfinansowano ze środków własnych w 
kwocie……………. 
zł zgodnie z umową nr……… z dnia…………………) 

�� opis dotyczący zgodności zakupu z ustawa Prawo zamówień publicznych1, ze wskazaniem 
podstawy prawnej: art…ust…pkt…, (jeśli dotyczy) 

�� informację o tym, czy dany zakup jest wydatkiem strukturalnym, jeśli jest to naleŜy podać: 
obszar, kod; jeśli nie to naleŜy napisać „wydatek nie stanowi wydatku strukturalnego” 

�� akceptację wydatku pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym 
podpisaną przez osoby uprawnione wraz z właściwą datą. 

PowyŜszy opis dotyczy wszystkich dokumentów pochodzących z dotacji i środków własnych (faktur, 
rachunków, umów cywilno-prawnych, innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia 
zadania). 

Przykładowy opis dokumentu na odwrocie:  

Zakup np. art. spoŜywczych dla uczestników ……., zgodnie z umową nr .... z dnia …...,  
poz. kosztorysu…...(z oferty). Kwota ........ zł została sfinansowana ze środków budŜetu Gminy 
Skarszewy, pozostała kwota .......... zł została pokryta ze środków własnych. 

Zakup został dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: art…ust…..pkt…....(jeśli 
dotyczy) 

Wydatek stanowi/ nie stanowi wydatku strukturalnego * (*niepotrzebne skreślić). 

Obszar tematyczny…… 

Kod…………. 

Kwota……..  

Rachunek zapłacono w dniu……… gotówką/ przelewem* (*niepotrzebne skreślić). 

ZUS zapłacono…….dnia, Podatek zapłacono dnia….. (w przypadku gdy termin opłat ZUS i podatku 
dochodowego od osób fizycznych wykraczałby poza dany rok budŜetowy). 

Zatwierdzam pod względem merytorycznym. 

……….............……(data i podpis osoby uprawnionej) 

Zatwierdzam pod względem rachunkowym i formalnym. 

…………..............…(data i podpis osoby uprawnionej) 

 Zatwierdzam kwotę do wypłaty. 

                                                           

1
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z  2007 nr 223, poz. 1655 póz. zm. 
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……….............……(data i podpis osoby uprawnionej) 
 

Dopuszcza się zastosowanie pieczątki w celu opisania w/w dokumentów.  

W ramach dokumentowania prowadzonych działań naleŜy równieŜ prowadzić listy obecności  
na spotkaniach i warsztatach, robić ich ewaluację oraz sporządzać sprawozdania ze spotkań prowadzić 
dzienniki zajęć itp. 

 Zatwierdzenie sprawozdania 

Sprawozdania są poddawane analizie. W przypadku braku uchybień Zleceniobiorca zostaje 
poinformowany na piśmie o przyjęciu sprawozdania. 

Dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Urząd Miejski w Skarszewach, umowę uznaje 
się za wykonaną. 

Błędy lub braki w złoŜonym przez Zleceniobiorcę sprawozdaniu winny być przez niego usuwane lub 
uzupełniane w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Skarszewach, poprzez ponowne złoŜenie 
sprawozdania z dopiskiem KOREKTA z dat ą w dniu złoŜenia.  

WAśNE: Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez 
Urząd Miejski w Skarszewach terminie skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i moŜliwością 
rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę. 

Brak sprawozdania  

 
NiezłoŜenie sprawozdania w terminie rodzi obowiązek wezwania Zleceniobiorcy do złoŜenia 
sprawozdania w wyznaczonym przez Urząd Miejski w Skarszewach terminie. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje koniecznością przeprowadzenia kontroli, która moŜe być podstawą rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 Kontrola 

Urząd Miejski w Skarszewach dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: 
1) stanu realizacji zadania; 
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy  

(patrz równieŜ niniejszy regulamin) 
Kontrola moŜe być przeprowadzona w kaŜdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego 
zakończeniu. Kontrola moŜe być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urząd Miejski w Skarszewach 
(wezwanie do złoŜenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów), jak i w siedzibie Zleceniobiorcy. 

W ramach kontroli, upowaŜnieni pracownicy Urząd Miejski w Skarszewach mogą badać dokumenty i 
inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania 
zadania, oraz Ŝądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. 
Zleceniobiorca na Ŝądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 
* zleceniobiorca - przez Zleceniobiorcę rozumie się realizatora zadania publicznego. 
** zleceniodawca - przez Zleceniodawcę rozumie się Urząd Miejski w Skarszewach.  
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*** ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. nr157 poz.124). 
****ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. 152 poz.1223 
Załącznik  

Sprawozdanie naleŜy sporządzić w oparciu o złoŜoną ofertę 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZ ĘŚCIOWEGO LUB KO ŃCOWEGO 
z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
 
 
WPROWADZENIE  
 
Sprawozdanie częściowe lub końcowe składa się w terminie wyznaczonym w umowie.  
 
Sprawozdanie naleŜy wypełnić komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem czytelnym.  
Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja 
sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy”.  
 
Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza sprawozdania.  
 
 
I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA  
 
WAśNE: Poszczególne części sprawozdania odpowiadają częściom oferty. W związku z tym 
sporządzając sprawozdanie naleŜy w nim uwzględnić i szczegółowo opisać wszystkie zaplanowane  
w ofercie działania.  
 
Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: 
 
1. NaleŜy opisać szczegółowo czy i jak załoŜone cele zadania zostały osiągnięte i zrealizowane. Jeśli nie 

zostały zrealizowane naleŜy wyjaśnić wszelkie odstępstwa od załoŜeń oferty.  
W punkcie tym naleŜy odnieść się do informacji zawartych w pkt 3 i 6, części II złoŜonej oferty. Jeśli 
jest to sprawozdanie częściowe opisać, w jakim stopniu wykonane do tej pory działania pozwoliły 
przybliŜyć osiągnięcie zaplanowanych celów i czy objęły planowaną grupę adresatów.  
Dla sprawozdań częściowych okresy sprawozdawcze określa umowa. 

 
Powiązanie sprawozdania i oferty:  
Punkt 1 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 3 i 6 części II złoŜonej oferty.



 

2. NaleŜy opisać szczegółowo (datę, miejsce, czas), w jaki sposób zaplanowane działania zostały 
zrealizowane – opis powinien być zgodny z ofertą. NaleŜy takŜe wyjaśnić pojawienie się 
ewentualnych odstępstw oraz opisać jak projekt był wdraŜany, realizowany, co i gdzie się odbyło.  

 
WAśNE: Do sprawozdania powinny być równieŜ załączone dowody potwierdzające realizację 
poszczególnych opisanych w tym punkcie przedsięwzięć: ulotki, plakaty, merytoryczne 
konspekty działań lub warsztatów, zdjęcia itp.  

 
NaleŜy opisać szczegółowo rolę, jaką spełnili partnerzy podczas realizacji zadania, którzy wzięli 
udział w zaplanowanym zadaniu, zgodnie z załoŜeniami złoŜonej wcześniej oferty. Jeśli jest to 
sprawozdanie częściowe, to naleŜy opisać rolę partnerów, jaką spełnili w danym okresie 
sprawozdawczym. W punkcie tym naleŜy szczegółowo odnieść się do wszystkich informacji 
znajdujących się w pkt 4, części II złoŜonej oferty oraz w pkt 1 i 4 części V złoŜonej oferty).  
 
UWAGA! Jeśli w ramach zadania nie przewidywano udziału partnerów, naleŜy napisać: 
 „W ramach zadania nie zaplanowano udziału partnerów”. Jeśli jest to sprawozdanie częściowe, to 
naleŜy opisać, jakie do tej pory działania zostały zrealizowane, zgodnie 
 z zaplanowaną w ofercie kolejnością.  
 
Powiązanie sprawozdania i oferty:  
Punkt 2 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 4 części II złoŜonej oferty oraz pkt 1 i 4 części V 
złoŜonej oferty.  
 
3. NaleŜy odnieść się do informacji zawartych w części II pkt 5 oferty lub  

w zaktualizowanym harmonogramie (jeśli taki był), stanowiącym załącznik do umowy, tzn. podać 
wymierne rezultaty zadania, np. liczbę uczestników zadania (w tym artystów, widzów), ilość 
plakatów, ulotek, folderów, liczbę godzin przeprowadzonych warsztatów,  
i innych, itp. Jeśli jest to sprawozdanie częściowe, to naleŜy ująć tylko te rezultaty, które zostały 
osiągnięte w danym okresie. 

 
UWAGA! NaleŜy podać dokładne wyliczenie ilościowych rezultatów projektu. Jeśli podane  
w sprawozdaniu wartości róŜnią się od zaplanowanych w złoŜonej wcześniej ofercie, to naleŜy 
wyjaśnić przyczyny takiej sytuacji.  
 
Powiązanie sprawozdania i oferty:  
Punkt 3 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 5 części II złoŜonej oferty.  
 



 

Część II sprawozdania - Sprawozdanie z wykonania wydatków:  
 
UWAGA! U Ŝywane w dalszej części słowo „kosztorys” oznacza kosztorys wynikający z oferty 
lub zaktualizowany, zatwierdzony przez Zleceniodawcę. W sprawozdaniu naleŜy uwzględnić 
aktualną wersję kosztorysu. 
 
W punkcie: 
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):  
 
Wypełnianie w przypadku składania  sprawozdania częściowego 
 

1) kolumna „Całość zadania (zgodnie z umową)”  
NaleŜy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu z zachowaniem wszystkich 
występujących w kosztorysie pozycji i w tej samej kolejności, w jakiej były w ofercie.  
2) kolumna „Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)”  
NaleŜy zostawić kolumnę niewypełnioną.  
3) kolumna „BieŜący okres sprawozdawczy”  
NaleŜy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym.  

 
Wypełnianie w przypadku składania  sprawozdania końcowego  
 

1) kolumna „Całość zadania (zgodnie z umową)”  
NaleŜy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu z zachowaniem wszystkich 
występujących w kosztorysie pozycji i w tej samej kolejności. 
2) kolumna „Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)”  
NaleŜy określić wydatki, finansowane z pierwszej transzy dotacji zawarte w sprawozdaniu 
częściowym lub pozostawić tę kolumnę niewypełnioną, jeŜeli sprawozdanie częściowe nie było 
wymagane. 
3) kolumna „BieŜący okres sprawozdawczy”  
NaleŜy określić faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją całości zadania, czyli mogą 
być one róŜne od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Ta kolumna jest sumą 
danych z wydatków z I i II transzy dotacji. Kwoty wykazane  
w kolumnie „z tego z dotacji” nie powinny być wyŜsze, niŜ to wynika z kosztorysu, chyba,  
Ŝe dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą naleŜy 
wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W kaŜdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz  
ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. 

 
2. Rozliczenie ze względu na źródła finansowania  
 
NaleŜy określić, z jakiego źródła i w jakiej wysokości był finansowany koszt realizacji zadania  
UWAGA!  ta tabela musi być odzwierciedleniem tabeli: Przewidywane źródła finansowania zadania – 
pkt 1 części IV oferty, znajdującej się w złoŜonej ofercie lub korekcie kosztorysu (jeśli była 
wymagana).  
 
W miejscu „uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budŜetu” – naleŜy opisać wybrane 
pozycje budŜetowe, które wymagają dodatkowych objaśnień, podać uzasadnienia dokonanych 
ewentualnych przesunięć środków finansowych (przesunięcia nie mogą przekroczyć 20% kaŜdej 
pozycji kosztów pochodzących z dotacji) oraz określić wartość pozafinansowego wkładu własnego  
w realizację zadania (np. zasoby rzeczowe, wykonana nieodpłatnie praca, itp.), który nie jest 
uwzględniany w kosztorysie.  



 

3. Zestawienie faktur (rachunków)  
 
W tym punkcie naleŜy zamieścić spis wszystkich faktur (rachunków), stanowiących potwierdzenie 
wydatków pokrytych ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych 
1) numer dokumentu księgowego – naleŜy podać nr faktury/rachunku;  
2) numer pozycji kosztorysu – naleŜy podać, do której pozycji kosztorysu dany wydatek się odnosi; 
3) data – naleŜy podać datę wystawienia faktury/rachunku; 
4) nazwa wydatku – zgodna z treścią faktury i z kosztorysem plus krótkie doprecyzowanie (jeśli 
konieczne); 
5) kwota – naleŜy wpisać pełną kwotę faktury/rachunku;  
6) z tego ze środków pochodzących z dotacji – naleŜy podać wysokość kwoty z faktury/rachunku, 
która została pokryta z dotacji;  
7) z tego ze środków własnych – naleŜy podać wysokość kwoty z faktury/rachunku, która została 
pokryta ze środków własnych.  
 
UWAGA! Faktury nale Ŝy uporządkować zgodnie z kolejnymi pozycjami kosztorysu,  
a faktury przypisane do poszczególnych pozycji muszą być wpisane chronologicznie. 
 
Część III sprawozdania - Dodatkowe informacje 
 
NaleŜy w uzasadnionych przypadkach podać istotne informacje mające bezpośredni związek 
 z realizacją zadania.  
 
II. ZAŁ ĄCZNIKI WYMAGANE DO SPRAWOZDANIA  
 
Do sprawozdania naleŜy załączyć dokumenty, o których mowa na stronie 2. Regulaminu rozliczania 
dotacji w pozycji: Załączniki do sprawozdania 
 
UWAGA: Na ostatniej stronie kaŜdego z potwierdzanych dokumentów naleŜy umieścić napis 
(pieczątkę).„Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzania zgodności z oryginałem oraz podpisy 
uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. JeŜeli osoby uprawnione nie dysponują 
pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem 
pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane. 
 
Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które naleŜy przechowywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. 
 
Uwaga! Zleceniobiorca jest zobowiązany (po ustaleniu terminu z Urzędem Miejskim w Skarszewach) 
do przedłoŜenia do wglądu oryginałów faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty ze 
środków dotacji celem ich opieczętowania pieczątką, o której mowa w zawartej umowie. 

 
III. DODATKOWE INFORMACJE:  
 
1. Sprawozdanie jest uznane za kompletne, jeŜeli:  

1) wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania; 
2) zrealizowane działania opisane zostały w sposób szczegółowy i wyczerpujący. W opisie 

uwzględnione zostały wszystkie planowane działania i zakres ich realizacji oraz efekty 
realizacji zadania, ponadto wyjaśniono ewentualne odstępstwa od planu (zarówno w zakresie 
merytorycznym, jak i finansowym); 

3) zawiera wszystkie wymagane załączniki merytoryczne i finansowe.  
 



 

2. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeŜeli  
1) złoŜone jest na właściwym formularzu; 
2) złoŜone jest w wymaganym w umowie terminie; 
3) sprawozdanie jest podpisane przez osoby uprawnione; 
4) jest czytelne tzn. wypełnione maszynowo, komputerowo, ręcznie pismem czytelnym; 
5) jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy ofertą, kosztorysem  

a elementami sprawozdania; 
6) termin realizacji zadania jest zgodny z umową; 
7) nie zawiera błędów rachunkowych; 
8) poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem i mieszczą siew terminie realizacji zadania 

określonym umową. 
9) dokumenty zawierają trwały prawidłowy opis na odwrocie. 

 

 

 

 

 
 


