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organizacji pozarządowych ze środków
budżetowych Gminy Wiązowna.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Wiązowna, 9 maja 2022 r.

Zleceniobiorca (NGO) zobowiązany jest do złożenia
sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dotacji)
na formularzu określonym przepisami rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

z wykonania tych zadań.

Część merytoryczna

Część finansowa

Sprawozdanie sporządza się w generatorze eNGO,
dostępnym na stronie www.tuwiazowna.pl, w zakładce NGO, Sport →

informacje dla NGO.

Pomoc przy wypełnianiu sprawozdania w generatorze eNGO
(wsparcie techniczne):

w dni robocze w godz. 08-16:
e-mail: pomoc@engo.org.pl,
tel: 33 444 66 91.

Sprawozdanie powinno być:
✓złożone osobiście
✓lub przesyłane listem poleconym
✓lub przesłane za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP),

w nieprzekraczalnych terminach określonych w umowie.

Sprawozdanie należy opieczętować i podpisać
przez członków organu zarządzającego
uprawnionych do reprezentowania podmiotu
lub osoby przez nie upoważnione.

Sprawozdania (merytoryczne i finansowe) powinny obejmować

wyłącznie działania przewidziane umową i przedstawiać stan
realizacji całego zadania, czyli zarówno określenie działań

realizowanych w ramach dotacji jak również innych środków
po stronie Zleceniobiorcy określonych umową.

Wykazany w sprawozdaniu merytorycznym opis osiągniętych
rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań

zrealizowanych w ramach zadania oraz szczegółowy opis
wykonania poszczególnych działań
powinien być spójny ze sprawozdaniem finansowym.

UWAGA! Od 1 marca 2019 r. organizacje realizujące zadania publiczne

nie mają obowiązku przedstawiania dokumentacji finansowej
w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego. NIE OZNACZA to

jednak, że nie muszą zbierać dokumentów finansowych w trakcie swoich
działań. Dokumentacja ta będzie potrzebna podczas kontroli ze strony

urzędu lub gdy urząd zażąda od organizacji dodatkowych informacji,
wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdań.

Zleceniodawca może żądać dołączenia do sprawozdań
faktur/rachunków dokumentujących wydatki poniesione

ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

Dokumentację (oryginały) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
postanowieniami umowy.
Przykłady dokumentów:
✓ faktury/rachunki,

✓ listy płac,
✓ delegacje sędziowskie,
✓ umowy zleceń, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, w szczególności porozumienia

z wolontariuszami,
✓ dowody zapłaty (wyciągi z rachunku bankowego Zleceniobiorcy potwierdzające dokonane
operacje bankowe, rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki, raporty kasowe
uwzględniające dany wydatek).
Wszystkie dowody księgowe muszą mieć udokumentowany terminy zapłaty.

Jak opisać fakturę/rachunek:
………………………………..
pieczęć organizacji
Faktura/ rachunek nr …………… z dnia ……………….. dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania)......................, zgodnie z umową nr ................. z dnia ……………...... zawartą
pomiędzy …………………………. a …………………...…
Dotyczy zakupu towaru/usługi z przeznaczeniem na ..........………………………..…………………………………….
Sposób finansowania:
Ze środków własnych lub innych źródeł …………… zł
Z dotacji … …………… zł
Nr pozycji w kosztorysie ......…………
Razem – wartość faktury …………… zł
Sprawdzono pod
względem
merytorycznym.
Stwierdzam, że wydatek
jest legalny, celowy,
oszczędny. Zakupiony
towar faktycznie
dostarczony, usługa
zrealizowana.
Sprawdzono pod
względem
rachunkowym i formalnym

Zatwierdzono do wypłaty
………………

………………
data

pieczątka imienna i funkcja
lub czytelny podpis osoby
odpowiedzialnej za
realizację zadania

Konto
Wn

Kwota

Razem
Słownie:

………………
data

…………………….…
data

pieczątka imienna i funkcja
lub czytelny podpis osoby
odpowiedzialnej za
prowadzenie księgi
rachunkowej
pieczątka imienna i funkcja
lub czytelny podpis osoby
uprawnionej zgodnie
z KRS/innym rejestrem

………………
data

…………………….…
pieczątka imienna i funkcja
lub czytelny podpis osoby
dokonującej wpisu do
ewidencji księgowej
Zapłacone gotówką/ przelewem w dniu …………
Raport kasowy nr …….. poz. …………..
Wyciąg Bankowy z dnia …………. Nr ………………
w dniu ……………….

Konto
Ma

Sprawozdanie jest uznane za kompletne, jeżeli:
✓ wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania,
✓ zrealizowane działania opisane zostały w sposób szczegółowy i wyczerpujący. W opisie uwzględnione zostały wszystkie
planowane działania i zakres ich realizacji oraz efekty realizacji zadania, ponadto wyjaśniono ewentualne odstępstwa od planu
(zarówno w zakresie merytorycznym jak i finansowym).

Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli:
✓ złożone jest na prawidłowym druku,
✓ złożone jest w wymaganym umową terminie,
✓ jest podpisane przez osoby uprawnione,
✓ jest czytelne i spójne z ofertą,
✓ termin realizacji zadania jest zgodny z umową,
✓ nie zawiera błędów rachunkowych,
✓ poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem i mieszczą się w terminie realizacji zadania określonym umową.
Konsekwencją rażących uchybień w rozliczaniu dotacji, na podstawie przepisów o finansach publicznych, może być zwrot części
lub całości przyznanej dotacji wraz z odsetkami.

Brak sprawozdania
Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi obowiązek wezwania Zleceniobiorcy
do złożenia sprawozdania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje koniecznością przeprowadzenia kontroli,
która może być podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Kontrola
Zleceniodawca dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
✓ stanu realizacji zadania,

✓ efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
✓ prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania,
✓ prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po
jej zakończeniu w terminie do 5 lat licząc od początku roku następującego po roku w którym
zleceniobiorca zrealizował zadanie publiczne. Kontrola może być przeprowadzona zarówno
w siedzibie Zleceniodawcy jak i w siedzibie Zleceniobiorcy.

Zasady zmiany treści umowy (aneksy)
Zleceniobiorca zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Zleceniodawcy informacje, w formie pisemnej, o zmianach
w swojej sytuacji prawnej (w tym zmianie: osób uprawnionych do reprezentacji, siedziby, numeru rachunku bankowego
itp.) lub w realizowanym zadaniu (np. zmianie miejsca, terminu realizacji zadania, itp.).

Należy pamiętać, że kosztorys i harmonogram stanowią integralną część umowy i w związku z tym zmiana ich treści
(np. zmiana planowanych wydatków, zwiększenie danej pozycji wydatku powyżej limitu określonego w umowie, obniżenie
środków własnych, zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów zadania, itp.) wymaga zawarcia stosownego aneksu
do umowy.

Z uwagi na trwałość umów, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nastąpić zmiana treści umowy

w drodze aneksu do podpisanej umowy.
Pisemne wnioski o dokonanie zmian w warunkach merytorycznych i finansowych realizowanej umowy należy przedłożyć
Zleceniodawcy w celu akceptacji w terminie co najmniej 15 dni od ich planowanego wprowadzenia w życie.
Do czasu zatwierdzenia zmian przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca ponosi wydatki na własne ryzyko.

Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w sprawozdaniach

Ujmowanie w rozliczeniu dotacji wydatków wykraczających poza ramy
czasowe realizacji zadania określone w umowie.

Przykład: umowa przewiduje realizację zadania w okresie od 1 lipca do
31 sierpnia 2022 roku, w wykazie faktur wykazana zostaje faktura, którą
opłacono w dniu 01 września 2022 roku.

Umieszczanie w sprawozdaniu w części II „Koszty zgodnie
z umową” kwot niezgodnych ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną
część umowy.

Przykład: zgodnie ze złożoną ofertą koszt w kategorii Transport wyniesie
300 zł, a w sprawozdaniu w części II .1. w kolumnie Koszt zgodnie
z umową w kategorii Transport podana jest kwota 2 500 zł.
Sprawozdanie cz. II Koszty zgodnie z umową = Oferta.

Wykazywanie w sprawozdaniu
niż w złożonej ofercie.

kosztów

w

innych

kategoriach,

Przykład: w złożonej ofercie zaplanowano koszt zatrudnienia trenera –
3000 zł oraz zakupu medali – 2500 zł, natomiast w sprawozdaniu
w cz. II. 1. W kolumnie Faktycznie poniesione wydatki 3000 złotych
wykazane jest w kategorii Organizacja zawodów oraz 2500 złotych
w kategorii Transport.

Przesuwanie kosztów między poszczególnymi kategoriami
w sposób niezgodny z umową.

Przykład: Zgodnie z ofertą koszt zatrudnienia trenera miał wynieść 5000
złotych, umowa przewidywała, że koszt w danej kategorii może się
zmniejszyć lub zwiększyć o nie więcej, niż 15%, natomiast w rozliczeniu
faktycznie poniesione wydatki na zatrudnienie trenera wykazane
są w kwocie 3000 zł, czyli nastąpiło zmniejszenie tego wydatku o 40 %.

Wykazywanie w rozliczeniu udziału procentowego dotacji niezgodnego
z ogłoszeniem o konkursie.
Przykład: Dotacja w kwocie 10 000 zł została przyznana na zadanie,
którego całkowita wartość określona została na 40 000 zł. W ogłoszeniu
przewidziano 25 % udział dotacji w realizacji zadania z możliwością
zwiększenia/zmniejszenia o nie więcej, niż 10%. W rozliczeniu wykazano
zrealizowane wydatki z dotacji 10 000 złotych oraz z innych źródeł
15 000 zł. Udział dotacji w zadaniu wzrósł do 40%, a więc przekroczył
wartość dopuszczoną w ogłoszeniu.

Wykazywanie w rozliczeniu zadania , w którym 100 % wartości zadania
pokrywane jest z dotacji (umowy powierzenia), wydatków poniesionych
z innych źródeł.
Przykład: jeśli umowa nie przewiduje innych źródeł finansowania
zadania oprócz dotacji, czyli w umowie zapisano źródła finansowania
z innych źródeł finansowych, wkład osobowy, wkład rzeczowy
w wysokości 0,
w rozliczeniu nie można wykazywać wydatków z innych źródeł niż
dotacja, nawet jeśli faktycznie zostały poniesione.

Niezwrócenie kwoty niewykorzystanej dotacji w terminie określonym
umową.

Przykład: Zadanie publiczne realizowane jest do dnia 30 listopada 2022
roku. Z przyznanej kwoty dotacji pozostało niewykorzystane 200 złotych.
Zgodnie z umową zwrot dotacji powinien nastąpić w terminie 15 dni od
zakończenia realizacji zadania, czyli do 15 grudnia 2022 roku. Dotacja
zostaje zwrócona 20 grudnia 2022 r., czyli po terminie przewidzianym
w umowie.

Pamiętajmy, że są to środki publiczne, w związku z czym
otrzymujący dotację zobowiązany jest prowadzić wyodrębnioną
księgowość i właściwie opisywać dokumenty księgowe, które
stanowić będą podstawę do rozliczenia otrzymanych środków.

Wykazane w sprawozdaniu kwoty muszą wynikać z zapisów
księgowych.

