Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE
Z REALIZACJI ZADANIA
Zgodnie z umową:
z dnia:
Nazwa zadania:

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:
1. Termin realizacji zadania:
2. Miejsce realizacji zadania:
3. Liczba uczestników:
4. Informacje o przebiegu zadania:

CZĘŚĆ FINANSOWA:
A. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł): …………………….
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji PFRON (w zł): ………………….
w tym środki własne (w zł): ……………….

1. Kosztorys ze względu na typ kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich
kalkulacji

Łącznie

Całość zadania
koszt
całkowity

w tym z
dotacji

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
koszt
w tym z
całkowity
dotacji

Bieżący okres
sprawozdawczy
koszt
całkowity

w tym z
dotacji

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania:
Źródło

Całość zadania
zł

%

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
zł
%

Bieżący okres
sprawozdawczy
zł

%

Koszty pokryte z dotacji
PFRON
Finanse własne
Wpłaty i opłaty
uczestników projektu –
z jakiego tytułu?

Inni sponsorzy
publiczni – jacy?

Inni sponsorzy prywatni
– jacy?

Ogółem:

100%

100%

100%

Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania ze środków PFRON:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

B. Zestawienie rachunków 1:
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota
(w zł)

W tym ze środ.
pochodzących
z dotacji (w zł)

Łącznie

C. Podsumowanie realizacji zadania ze środków PFRON:
Kwota dotacji określona w umowie:
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji:
Dotychczas poniesiona łącznie wydatki pokrywane z dotacji:
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań 2:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich rachunków, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z
dotacji. Spis zawierać powinien: nr rachunku, datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta
ona została z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z otrzymanej dotacji
opatrzony był na odwrocie pieczęci podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków
wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
Informacja ta powinna być popisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.
Do sprawozdania dołączyć kserokopię faktur – oryginały dołączyć do wglądu celem opieczętowania.
2 Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz podmiotu zlecającego po zakończeniu zadania.
1

INFORMACJA O ZASTOSOWANYM TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Oświadczam, że zamówienie zostało udzielone i zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164)
Nowy Tomyśl, dnia................................................

...........................................................................
Główny Księgowy / Skarbnik

.........................................................................
Prezes / Przewodniczący

DODATKOWE INFORMACJE
Załączniki 3:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
4. ........................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE:
Sprawozdanie składać należy osobiście lub nadsyłać listem poleconym w przewidzianym w umowie o
dotacje terminie na adres podmiotu zlecającego zadanie.
POŚWIADCZENIE ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA:

ADNOTACJE URZĘDOWE (NIE WYPEŁNIAĆ):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (np. listy
uczestników zadania, publikacje wydane w ramach zadania, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji).
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