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Załącznik do umowy 

 

 

WYTYCZNE ROZLICZANIA DOTACJI 

udzielanych przez Gminę Masłów organizacjom pozarządowym  

i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

  

I. ROZLICZENIE DOTACJI 

1. Sprawozdanie 

1/. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania złożonego w terminie 30 dni 

od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania. 

2/. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

2. Załączniki do sprawozdania 

1/. Do sprawozdania należy dołączyć: 

a) kopie faktur, umów, rachunków lub innych dokumentów księgowych pokrytych z 

dotacji, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz kopie wyciągów bankowych 

potwierdzające ich zapłatę,  

b) dokumenty potwierdzające udział w realizacji zadania wolontariuszy oraz pracę 

społeczną członków organizacji, 

c) kopię przelewu potwierdzającego dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków 

finansowych z udzielonej dotacji (jeżeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej 

dotacji) oraz wpłatę odsetek (jeśli dotyczy), 

d) listę uczestników projektu zawierającą: imię i nazwisko miejscowość zamieszkania. 

2/. Załączniki składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem.  

3. Dokumentowanie wydatków 

1/. Dokumentami potwierdzającymi koszty kwalifikowane są w szczególności: 

a) faktury VAT, 

b) faktury korygujące, 

c) rachunki, 

d) noty obciążeniowe, 

e) noty korygujące, 

f) umowy zlecenia lub dzieło wraz z rachunkami do umów, 

g) delegacje, 

h) listy płac 

i) deklaracje ZUS 

2/. Dowodami potwierdzającymi zapłatę mogą być: 

a) wyciąg z rachunku bankowego Zleceniobiorcy, 

b) raport kasowy, 

c) KW. 
4. Faktury, rachunki powinny być wystawione na beneficjenta umowy.  

5. Przedstawione do rozliczenia faktury powinny być zapłacone w całości. 
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6. Kopie dokumentów załączonych do wniosku powinny być podpisane za zgodność  

z oryginałem przez osobę reprezentującą beneficjenta (tj. występującą w umowie dotacji).  

7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.1994, nr 121, poz. 591) oraz 

art. 106a – 106q ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 

poz. 535, każdy dokument księgowy powinien zawierać: 

a) określenie rodzaju dowodu; 

b) określenie stron (nazwa, adres, numery identyfikacyjne), pozwalające jednoznacznie zidentyfikować 

uczestników danej operacji; 

c) treść (opis) danej operacji, jej wartość, jeśli to możliwe ilość (liczbę) i cenę jednostkową; 

d) datę operacji i sporządzenia dowodu; 

e) podpisy (czytelne) osób odpowiedzialnych za operacje, pozwalające je jednoznacznie 

zidentyfikować; 

f) zapis stwierdzający sprawdzenie dowodu oraz opis kwalifikujący  dowód do ewidencji (dekretacja 

dowodu) wraz z podpisem osób odpowiedzialnych – zgodnie  

z zapisami w statucie. 

 

8. Każda faktura/rachunek (na odwrocie) powinna posiadać opis zawierający: 

a) nazwę programu, 

b) nazwę instytucji, której dotyczy, 

c) numer umowy dotacji oraz ew. aneksy do umowy, 

d) źródło finansowania na każdej fakturze (kwota i procentowy udział wartości faktury), 

e) potwierdzenie sprawdzenia faktury pod względem formalnym, merytorycznym  

i rachunkowym, 

f) dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby 

dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis 

umożliwiający identyfikację osoby podpisującej), 

g) informację, czy podatek VAT jest lub nie kosztem kwalifikowanym (jeżeli dotyczy), 

h) informacja, że zakupy zostały dokonane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (jeżeli 

dotyczy), 

i) informację o dokonanej płatności za zakupiony towar / usługę. 

 

Przykładowy wzór opisu faktury1 

 

Załącznik Nr 1 (opis) do faktury/rachunku Nr………….. z dnia …………………. dotyczący realizacji 

zadania  publicznego pod nazwą: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.” zgodnie  

z umową  Nr FN.3.2015 z dnia 12 marca 2015 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 24 lipca 2015r. 

dotyczy zakupu towaru*/usługi* z przeznaczeniem na ……………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Przykładowy wzór opisu faktury stanowi pomoc dla beneficjenta w celu ustalenia jednolitych zasad opisu dowodów 

księgowych, które przedkładane będą do wniosku o wypłatę dotacji. Obszar zaznaczony kolorem żółtym należy 

traktować jako wzór szablonu (jeżeli beneficjent w swojej praktyce posługuje się pieczęciami / trwałymi szablonami, 

które zawierają powyższe informacje lecz w innym układzie graficznym będą one traktowane jako tożsame z 

szablonem przedstawionym we wzorze). 
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Sposób finansowania: 

 

Dotacja Gminy Masłów  

……………………………zł 

 

…………………….. % 

Wkład własny   

……………………………zł 

 

…………………….. % 

Inne źródło  

……………………………zł 

 

…………………….. % 

 

Razem wartość (brutto) 

faktury/rachunku 

 

……………………………zł 

 

…………………….. % 

Numer pozycji z Kosztorysu 

 

 

 

 

Podatek VAT jest/nie jest2 kosztem kwalifikowalnym zadania. 

 

 

data…………… 

 

 

…………………………………………………………… 

pieczątka imienna i funkcja lub czytelny podpis osoby 

dokonującej zatwierdzenia dokumentu 

* jeżeli dotyczy – niewłaściwe skreślić 

9. Opis dokumentu księgowego powinien być sporządzony w sposób trwały na jego odwrocie, a jeżeli 

brak będzie miejsca do opisu może być on sporządzony na oddzielnej kartce, z adnotacją o tym, 

jakiego dokumentu dotyczy; informację o opisie na oddzielnej kartce należy odnotować na 

dokumencie księgowym; oba dokumenty muszą być trwale złączone. 

10. Korekty dokonywane w opisach dokumentów księgowych powinny być dokonywane na zasadach 

analogicznych, jak dla korekt dokumentów księgowych określonych w ustawie  

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, nr 121, poz.591). 

II. Zatwierdzenie sprawozdania 

1/. Zatwierdzenie sprawozdania następuje w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. 

2/. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli: 

a) złożone jest na właściwym formularzu, 

                                                           
2 Niewłaściwe skreślić. 
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b) zawiera wymagane załączniki (zgodnie z pkt II ppkt 2 niniejszych wytycznych), 

c) złożone jest w terminie wskazanym w umowie, 

d) jest podpisane przez osoby uprawnione, 

e) jest czytelne tzn. wypełnione maszynowo, komputerowo, pismem drukowanym, 

f) jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy kosztorysem w ofercie  

i rozliczeniem w sprawozdaniu, 

g) termin realizacji zadania jest zgodny z umową, 

h) nie zawiera błędów rachunkowych, 

i) poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy. 

 


