Załącznik Nr 2
do Umowy Nr 42/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
imię, nazwisko / nazwa dotowanego
adres dotowanego

SPRAWOZDANIE
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze powiatu sławieńskiego
I.
PODSTAWOWE INFORMACJE
 sprawozdanie częściowe1

 sprawozdanie końcowe

Prace .................................................................................................................................
przy zabytku ......................................................................................................................
położonym / przechowywanym w .......................................................................................
........................................................................................................... wykonane w okresie
od ............................... do ................................. zgodnie z umową nr ................................
z dnia ..............................................................

II.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
W jakim stopniu zakładane cele zostały zrealizowane.
Celem realizacji było

Opis wykonanych prac lub robót

Informacja o wykonawcach zadania
nazwa wykonawcy

adres wykonawcy

III.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Informacja o poniesionych wydatkach
Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym (w zł brutto)
w tym koszty pokryte z udzielonej dotacji
w zł
%
w tym środki własne
w zł
%
Źródła finansowania prac lub robót
źródła finansowania

kwota (w zł)

ogółem
ze środków powiatu sławieńskiego
środki własne
z budżetu państwa
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
z innych źródeł (jakich)

udział w całości zadania (w
%)
100 %

Zestawienie dokumentów księgowych
l.p.

nr dokumentu
księgowego

nr pozycji
księgowej

data
zakupu

nazwa wydatku

kwota
(w zł)

w tym z dotacji
powiatu (w zł)

Łącznie

Podsumowanie realizacji zadania
Kwota dotacji określona w umowie (w zł brutto)
Dotychczas przekazana kwota dotacji
zł
%
Pozostała do przekazania kwota dotacji
zł
%
IV.
WYKAZ PRZEDKŁADANYCH DOKUMENTÓW1
 protokół odbioru wykonanych prac przez właściwe służby
 kosztorys powykonawczy realizacji zadania z uwzględnieniem zakupu materiałów
 kopie dokumentów księgowych
 kopie umów z wykonawcami
 dokumentacja fotograficzne realizacji zadania
V.
OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, iż środki publiczne na realizację zadania otrzymane z budżetu powiatu
sławieńskiego
zostały
wydatkowane
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz znana jest mi

odpowiedzialność karna z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.).
W przypadku stwierdzenia, iż we wniosku podano nieprawdziwe dane Powiat Sławieński
zastrzega sobie prawo żądania zwrotu przyznanych środków.
Podpis dotowanego (osób uprawnionych do reprezentowania dotowanego)
miejscowość

data

1

zaznaczyć właściwe

pieczęć

podpis

