
Załącznik nr 2 do uchwały  

Nr XLII/258/22        Rady Gminy Pęczniew 

z dnia 9 września 2022 r. 

 

 

ROZLICZENIE 

dotacji celowej z wykonania zadania 

służącego realizacji celu publicznego z zakresu sportu 

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

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

(nazwa zadania) 

realizowanego w okresie od ............................................. do ................................................. 

na podstawie Umowy nr ........................................ , 

zawartej w dniu .............................................. , pomiędzy 

Gminą Pęczniew, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pęczniew 

a .............................................................................................................................................. 

(nazwa podmiotu realizującego zadanie) 

 

Data złożenia rozliczenia ................................................. 

 

I. Rozliczenie merytoryczne wykonania zadania 

1. Informacja czy zakładane cele i rezultaty realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym 

we wniosku o przyznanie dotacji. Jeśli nie, należy wyjaśnić dlaczego. 
 

 

2. Opis wykonanego zadania 
 

 



 

II. Rozliczenie finansowe 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów: 
 

  CAŁOŚĆ ZADANIA  
(zgodnie z umową) 

 

 

Lp. 

Rodzaj kosztów 

(koszty merytoryczne  

i   administracyjne 

związane z 

realizacją zadania) 

 

 

 

Koszt całkowity 

 

 
Z wnioskowanej 

dotacji 

Ze środków 

własnych, 

innych źródeł 

finansowania 

oraz opłat be- 

 

 

Wkład osobowy 

    neficjentów  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 OGÓŁEM     

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania: 
 

 
Źródło finansowania 

Całość zadania (zgodnie z umową) 

zł % całości zadania 

Kwota dotacji 
  

Środki finansowe własne 

oraz z innych źródeł 

finansowania 

  

ŁĄCZNY KOSZT 
 

100% 



 

 

3. Zestawienie faktur: 
 

 
Lp. 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

 

Nazwa 

wydatku 

Kwota 

faktury/rachunku 

(zł) 

Z tego ze 

środków 

pochodzących 
z dotacji 

 

Data 

zapłaty 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OGÓŁEM:   

CZĘŚĆ III. Dodatkowe informacje: 

…………...………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

1. Kserokopie dokumentów księgowych opłaconych z dotacji, poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu (oryginalne dokumenty księgowe powinny być opatrzone 

na odwrocie pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje:  

z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, 

usług  lub innego rodzaju opłaconej należności – informacja powinna być podpisana przez osobę 

odpowiedzialną po stronie beneficjenta za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych dotacji). 

Oświadczam(-y), że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu realizującego zadanie; 

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; 

4) w zakresie związanym z realizowanym zadaniem, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 

których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

 

 

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

(pieczęć klubu) 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu realizującego zadanie) 



 

 

Poświadczenie złożenia rozliczenia 
 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
 

 

 

 


