
Telefon kontaktowy

Email

1.

2.

….......

Koszt 

całkowity (w 

zł)

z wnioskowanej 

dotacji (w zł)

z innych środków 

(w zł)

Koszt całkowity 

(w zł)

z wnioskowanej 

dotacji (w zł)
z innych środków (w zł)

Lp.
faktycznie poniesione 

wydatki

VI. Sprawozdanie z wykonania wydatków                          

II. Sprawozdanie merytoryczne

Opis osiągniętych rezultatów

Nr pozycji 

z oferty

Rodzaj 

kosztu

Koszty zgodnie z umową (w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań zawartych w harmonogramie (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych 

działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji)

V. Sprawozdanie z oddziaływanie szkolenia 

dzieci i młodzieży na sferę organizacyjną sportu 

lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na 

właściwym poziomie

V. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania kosztów realizacji zadania koszty zgodnie z umową

Rodzaj sprawozdania
Osoba do kontaktu

Okres za jaki składane jest 

Sprawozdanie:

Załącznik  nr 2 do umowy

I. Dane dotyczące zadania:

Tytuł zadania:

FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z 

PRZYZNANEJ DOTACJI                                                                          

NA SZKOLENIE SPORTOWE .............................................................................................

/data wpływu, numer dziennika, ilość załączników/

Numer 

umowy:

Pełna nazwa Klubu

Data zawarcia umowy



0

0

1.1 0

1.2 0

1.3 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

VI. Dodatkowe informacje:

Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do otrzymanej 

kwoty dotacji

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody 

ogółem:

1.

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

……………………………………………………………………………………………………… 
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu 

Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.

Data ……………………………………………….

Oświadczam(-y), że:

1)	od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);

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

3)	w zakresie związanym z konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem 

ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych

Załącznik:

1) Zestawienie faktur wg wzoru

0,00

0,00

0,00

0,00Wkład własny finansowy

0,00

0,00

0,00

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania 

Kwota dotacji

Odsetki bankowe od dotacji

Inne przychody

0,00

Finansowanie z pozostałych źródeł 0,00


