
           Załącznik Nr 2 
            do Uchwały Nr V/35/11 

               Rady Miejskiej w Gryfinie 
                     z dnia 3 marca 2011 r. 

 
 
……………………………… 
(pieczęć lub dane Beneficjenta) 

 
SPRAWOZDANIE  

 z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku 

 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

(nazwa zadania) 
 

Realizowanego w okresie od……………………………do…………………………………….. 
Określonego w umowie Nr……………………………………………………………………… 
Zawartej w dniu…………………………………………………………………………………. 

pomiędzy  
Gminą Gryfino  

a 
………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Beneficjenta) 
 

Data złożenia sprawozdania………………………………………… 
 
      I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

A) W jakim stopniu planowane prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane  
( ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
B) Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku: 
 

l.p. Zakres wykonanych prac konserwatorskich/restauratorskich/budowlanych 

  

  

  

  

  

 



C) Wymierne rezultaty realizacji zadania: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
D) Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów 

administracji publicznej): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH WYDATKÓW: 
 
A) Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania: 
 
Całkowity koszt (w zł):…………………………………. 
  W tym koszt dotacji (w zł):…………………………….. 
  W tym wysokość środków własnych (w zł):…………………………… 
  W tym suma środków z innych źródeł (w zł):…………………………. 
 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 
 

 
L.p. 

 
Rodzaj kosztów 

całkowity 
koszt 
(w zł) 

w tym z 
dotacji 
(w zł) 

w tym ze 
środków 
własnych 

( w zł) 

w tym z 
innych 
źródeł  
(w zł) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Ogółem      
 
 
 
 
 
 
 



Kosztorys ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania zł % 

1. Kwota dotacji   

2. Środki własne   

3. Inne źródła finansowania   

Ogółem  100% 

 
B) Zestawienie faktur, rachunków: 

 
L.p. Wystawca dokumentu 

księgowego 
Nr dokumentu 
księgowego 

Data  Nazwa 
wydatku 

kwota w zł 

      
      
      
      
      
      
      
      

Łącznie  
 

C) Obowiązkowe załączniki: 
 
1. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przeprowadzonych 

prac lub robót przy zabytku, 
2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów 

księgowych dokumentujących poniesione wydatki – oryginały do wglądu, 
3. kosztorys powykonawczy prac, 
4. udokumentowany obmiar wykonanych prac lub robót, 
5. inne załączniki: ………………………………………………………. 

 
Oświadczam / my, że: 

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się statut prawny podmiotu, 
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. 
 
 
 
 
……………………………………… 
         ( pieczęć Beneficjenta) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 


