
                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Uchwały  

                                                                                                 Nr XXXVIII/276/18 Rady   

                                                                                 Gminy Wodynie  

                                                                                             z dnia 23 marca 2018 r. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 

wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Wodynie, na które udzielona jest dotacja 

celowa. 

 

I. Dane spółki wodnej: 

1) Nazwa wnioskodawcy:    ………………………………………………………........... 

2) Adres:   ………………………………………………………………………………... 

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego: ……………………………………………. 

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego spółki wodnej: 

…………………………………………………………………………………………. 

5) Dane osób uprawnionych do składania woli w imieniu spółki wodnej: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

II. Kwota otrzymanej dotacji: ………………………….. zł (słownie …………………. 

………………………………………………………………………………………….) 

III. Opis zadania zrealizowanego z uzyskanej dotacji: 

1) Zakres przedmiotowy zadania …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

2) Osiągnięte rezultaty zrealizowanego zadania: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3) Termin i miejsce realizacji zadania: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4) Harmonogram realizacji zadania: 

       

Okres realizacji Rodzaj wykonywanych zadań Wysokość poniesionych 

wydatków 

   

   

   

   

 

IV.  Zestawienie  poniesionych wydatków na realizację zadania ze wskazaniem  

źródeł finansowania: 

 

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych  

z realizacją zadania finansowanego z dotacji: 

 

 

 



Rodzaj i nr 

dowodu 

księgowego 

Data  

wystawienia 

dowodu 

księgowego 

Rodzaj 

wydatku 

Kwota 

wydatku  

w tym: 

finansowanie 

z dotacji 

finansowanie 

 ze środków 

własnych 

finansowanie 

z innych 

źródeł 

       

       

       

Razem     

 

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania: 

 

Źródła finansowania zadania Łączna wartość poniesionych 

wydatków 

% udział źródeł finansowania  

w łącznej wartości zadania 

   

   

   

   

 

V. Dodatkowe uwagi: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Podpisy  upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

 

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

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

 

 

Data ………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów: 

1) Protokół odbioru robót, 

2) Faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione 

koszty. 

2. Oświadczenie, że wnioskodawca nie zawierał innych umów na dofinansowanie 

zrealizowanego zadania w części dofinansowanej przez dotującego, w przypadku 

finansowania zadania z różnych źródeł oświadczenie, że zakres rzeczowy 

sfinansowany ze środków otrzymanych z innych źródeł nie pokrywa się z zakresem 

rzeczowym sfinansowanym ze środków otrzymanych z budżetu gminy w formie 

dotacji. 

 

 

 

 


