
 

 

POROZUMIENIE NR 4 

w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej  

im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 

zawarte w dniu 18 września 2017 roku w Białymstoku, 

pomiędzy: 

Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez Urszulę Martę Czarnecką, Zastępcę Dyrektora Wydziału 

Certyfikacji i Funduszy Europejskich 

zwanym dalej „Wojewodą”, 

a 

Gminą Rajgród  reprezentowaną przez: 

Ireneusza Glinieckiego, Burmistrza Rajgrodu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Stryjeckiej 

zwaną dalej „Beneficjentem”, łącznie zwanych „Stronami” lub z osobna: „Stroną”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935 i 976), 

art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 198, 1609 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 730 i 949), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz uchwały Nr 23 Rady 

Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (M. P. z 2016 r. poz. 293), zostaje zawarte 

porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przyjmuje do wykonania na zasadach określonych 

w porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, którego koordynatorem jest Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, pod nazwą „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO – EDUKACJA Poprawa 

bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród”, zwane dalej „zadaniem”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, 

złożonym przez Beneficjenta w dniu 31.01.2017 r., pn. „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO – EDUKACJA  

Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród”, stanowiącym załącznik do 

porozumienia oraz zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem planowanych działań oraz zaktualizowaną 

Kalkulacją przewidywanych kosztów, stanowiących załączniki do porozumienia.  

§ 2. 1. Wojewoda zapewni na dofinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotację 

celową w kwocie 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) w Dziale 754 Rozdziale 75495 § 2020. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta:  

16 8768 003 3900 0550 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, Oddział w Rajgrodzie), zgodnie 

z procedurą wskazaną w § 3 ust. 1.  
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3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości 4 500 zł 

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych), co stanowi  co najmniej 20 % wartości zadania. 

4. Całkowita wartość zadania wynosi 22 500 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). 

5. W przypadku, gdy całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu, wartość dotacji określonej 

w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego, określonego w ust. 3. 

6. Zwiększenie całkowitego kosztu na realizację zadania nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie 

przyznanej kwoty dotacji. 

7. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty ze środków własnych wszelkich wydatków związanych 

z realizacją zadania, nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie. 

8. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał  

i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na 

realizację innego zadania, niż określonego w § 1 ust. 1. 

9. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji, o której mowa w ust. 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), 

w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

10. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 

5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane. 

11. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji 

stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  

ze zm.). 

§ 3. 1. Przyznana niniejszym porozumieniem dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Beneficjenta poprawnego i kompletnego wniosku o wypłatę 

dotacji do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia. 

2. Beneficjent będzie wnioskował o wypłatę dotacji w terminach i kwotach zgodnych z Planem 

wnioskowania o dotację, stanowiącym załącznik do porozumienia.   

3. Termin przekazania środków finansowych na rachunek Beneficjenta jest uzależniony od przekazania 

Wojewodzie środków finansowych przez Ministra Rozwoju i Finansów. 

4. Za dzień udzielenia dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Białymstoku.  

5. Wniosek o wypłatę dotacji Beneficjent składa nie częściej niż raz na kwartał. 

6. Końcowy wniosek o wypłatę dotacji należy przedłożyć nie później niż do 18 grudnia 2017 roku. 

7. Wypłata dotacji następuje po weryfikacji przez Wojewodę złożonego przez Beneficjenta wniosku 

o wypłatę dotacji. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o wypłatę dotacji, Beneficjent 

zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez 

Wojewodę terminie.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowej realizacji zadania lub jego etapu lub 

niewywiązania się przez Beneficjenta z przyjętego obowiązku współfinansowania zadania, Wojewoda 

wstrzymuje wypłatę dotacji do dnia złożenia przez Beneficjenta odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia 

przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia 

Beneficjenta na piśmie. 

§ 4. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

2. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać dotację oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie  

do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
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3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa, w części, w jakiej 

zadanie nie zostało wykonane, w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego realizacji, na rachunek bankowy  

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000. 

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  

nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000. 

§ 5. 1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania w wydawanych w ramach realizacji zadania 

publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media oraz ustną informację kierowaną do odbiorców, 

o fakcie dofinansowania realizacji zadania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, 

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz 

zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości 

innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność logo „Programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz następującej 

informacji: „Dofinansowano w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Ponadto w miejscu realizacji zadania 

Beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej na temat źródła 

pochodzenia środków finansowych, z którego zadanie zostało dofinansowane, zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez Wojewodę. 

3. Beneficjent upoważnia Wojewodę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, 

Internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano 

środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub nie złożeniu sprawozdania 

z wykonania zadania. 

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda są uprawnieni do bezpłatnego 

i nieograniczonego w czasie korzystania z utworów będących rezultatami zadania, w szczególności z raportów, 

opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Beneficjenta przy realizacji zadania, w tym do ich 

rozpowszechniania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) tj.:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Beneficjent upoważnia Wojewodę do wykonywania praw zależnych. 

§ 6. 1. Beneficjent zobowiązany jest do składania na wezwanie Wojewody informacji z realizacji zadania. 

Informacje powinny zawierać monitoring osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatów 

zadania, w szczególności powinny uwzględniać wyniki ankiet skierowanych do uczestników zadania na 

początku i na końcu jego realizacji. 

2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., szczegółowe 

sprawozdanie z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia. 

§ 7. 1. Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym 

wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu.  
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2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. 

Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki 

informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji 

zadania. 

4. O wynikach kontroli, Wojewoda poinformuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości przekaże wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. 

5. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków 

i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Wojewody. 

§ 8. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu 

rzeczowego realizowanego zadania; 

c) nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych 

w niniejszym porozumieniu; 

d) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli lub niewypełnienia przez Beneficjenta obowiązku 

określonego w § 7 ust. 5 porozumienia. 

2. Beneficjent może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania 

dotacji – w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie porozumienia.  

§ 9. Wykonanie porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania z realizacji 

zadania, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

§ 10. 1. Zmiany dotyczące wysokości planowanych wydatków wymagają zawarcia aneksu do porozumienia 

i powinny być one zgłoszone Wojewodzie nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania 

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga aneksu do porozumienia. 

3. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za przelew kwoty dotacji do banku i na numer rachunku 

zawierającego błędne dane podane przez Beneficjenta. 

4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie 

pisemnej. 

§ 11. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją zadania. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

z up. Wojewody Podlaskiego 

Zastępca Dyrektora Wydziału Certyfikacji 

i Funduszy Europejskich 

Urszula Marta Czarnecka 

Burmistrz Rajgrodu 

Ireneusz Gliniecki 

 
Skarbnik Gminy 

Jadwiga Stryjecka 
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Załączniki do porozumienia: 

1. Wniosek o dofinansowanie, 

2. Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań (jeśli dotyczy), 

3. Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów (jeśli dotyczy), 

4. Plan wnioskowania o dotację, 

5. Wzór wniosku o wypłatę dotacji, 

6. Formularz sprawozdania z realizacji zadania, 

7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 
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(pieczęć lub nazwa 

podmiotu składającego) 

 

     

Załącznik do Porozumienia nr 4 o dofinansowanie 

zadania realizowanego w ramach Programu 

ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"  

im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

 Wniosek o wypłatę dotacji nr… 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Porozumienia nr …………….. z dnia ………………. w sprawie  dofinansowania zadania publicznego, w ramach w ramach Programu ograniczania przestępczości i 

aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017  ………………………………………………...............................................................................(nazwa 

i adres instytucji)w wysokości ………………... zł  (słownie złotych: ………………………………………..) stanowiącej nie więcej niż ... % poniższych wydatków (zgodnie z  

porozumieniem).Jednocześnie załączam wykaz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w zakresie zaplanowanych prac. 

 
Zestawienie faktur, rachunków, itp. związanych z realiacją zadania* 

 

Lp. 
Numer dokumentu 

księgowego 

Data dokumentu 

księgowego 

Nazwa wydatku (w tym 

poz. Harmonogramu) 

Data dokonania 

płatności (jeśli 

dotyczy)  

Kwota 

brutto (zł) 

Z tego do 

pokrycia z dotacji  

(zł) 

Z tego do pokrycia z własnych środków finansowych, 

środków z innych źródeł (zł)   

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1        

 2        

 3        

 ŁĄCZNIE 0,00 0,00 0,00 

         

 

*Do  zestawienia należy dołączyć kopie (potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem) faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych potwierdzających konieczność poniesienia 

wydatku, a w przypadku faktur za roboty budowlane, również protokołów odbioru robót lub innych dokumentów poświadczających wykonanie zadania. 

     

 

 

(data i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik do Porozumienia nr 4 o dofinansowanie zadania 

realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej  

im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 

z wykonania zadania publicznego 

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

(tytuł zadania publicznego) 

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

określonego w Porozumieniu nr ............. 

zawartym w dniu .......................................................... pomiędzy 

 

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

(Wojewoda) 

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

(nazwa Beneficjenta, siedziba) 

 

 

Data złożenia sprawozdania
1)

 

.................................................... 
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Opis wykonania zadania zgodny z pkt 1.6 wniosku o dofinansowanie 

Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania publicznego 

wraz z krótkim opisem wykonania 

zadania 

Terminy 

realizacji 

poszczególnych 

działań 

Beneficjent lub inny podmiot, 

który wykonywał działanie 

w zakresie realizowanego 

zadania publicznego 

      

      

      

      

      

      

      

      

2. Opis realizacji zadania uwzględniający cel główny i cel szczegółowy Programu. 
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 

Lp. 

 

Rodzaj kosztów 

 

Całość zadania zgodnie 

z umową (w zł) 

koszt 

całkowity 

z tego pokryty 

z dotacji 

z tego pokryty  

z finansowych środków 

własnych, środków  

z innych źródeł 

1  

   

    
 

       

  

  

 

    

    

Całkowity koszt zadania 

publicznego: 
    

  

  

 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Wojewody:…………….zł 

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania (nie później niż do  

31 grudnia 2017 r.) 
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 

Źródło finansowania 
Całość zadania 

(zgodnie z umową) 

Całość zadania 

(faktycznie poniesione wydatki) 

  zł % zł % 

Kwota dotacji         

Środki finansowe własne         

Koszty pokryte 

ze środków finansowych 

z innych źródeł 

        

Ogółem:   100 %   100 % 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków: 

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

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

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od 

środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym 
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4. Zestawienie faktur (rachunków)
2)

 

Lp. 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

Numer 

pozycji 

kosztorysu 

(zgodnie z 

częścią II.1 – 

rozliczenie ze 

względu na 

rodzaj 

kosztów) 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

księgowego 

Nazwa 

kosztu 
Kwota (zł) 

Z tego ze środków 

pochodzących z 

dotacji (zł) 

Z tego ze środków 

finansowych 

własnych, środków z 

innych źródeł (zł) 

Data 

zapłaty 

                  

                  

         

                  

                  

Suma:  
       

Część III. Dodatkowe informacje 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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Załączniki:
3)

 

1. ............................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................................. 

Oświadczam(-y), że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta; 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały 

dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
4)

; 

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione; 

 

(pieczęć Beneficjenta) 

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

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

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

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Beneficjenta) 
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Adnotacje urzędowe 

POUCZENIE 

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie  

na adres Wojewody. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem 

przedłożenia Wojewodzie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
1)

 Sprawozdanie sporządzić należy w terminie określonych w umowie. 
2)

 Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno 

zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie,  

w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) 

powinna być opatrzona 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 za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta.
 

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami porozumienia i udostępniać na żądanie Wojewody. 

W przypadku porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego Wojewoda może żądać także faktur 

(rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez 

Wojewodę. 
3)

 Wojewoda może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji 

zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki 

prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów 

przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z porozumienia lub 

przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)). 
4)

 Stosuje się, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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