
 

  

 

 

          DRUK NR 7 

Pieczątka Dotowanego        

 

WNIOSEK O URUCHOMIENIE DOTACJI 

z budżetu Miasta Leszna na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony zabytków na podstawie 

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

 

1. Nazwa zadania i jego lokalizacja.  

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

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

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

2. Dane dotyczące podmiotu Dotowanego. 

Nazwa: ....................................................................... 

Adres:............................................................................. 

NIP: ........................................................ 

REGON: ....................................................... 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:........................................................................................................ 

nr tel.:........................................................................ 

 

3. Umowa o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Miasta Leszna nr  .............................. z 

dnia............................................. 

 

4. Opis wykonanych robót od początku realizacji do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o uruchomienie 

dotacji. 

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

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

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

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

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

 

5. Harmonogram pozostałych robót  realizowanego zadania.  

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

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

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

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

           
 



 

 

6. Zestawienie faktur – rozliczenie realizacji zadania za okres : od …………………………………      do …………………………………… 

 

L.p. Wykonawca 

Data i nr faktury 

Rodzaj prac 

Finansowanie 

Kwota faktury 
 w zł 

Środki własne Dotowanego Środki pozostałe *) Środki budżetu miasta 

Data 
przelewu 

Kwota 
przelewu w zł 

Data 
przelewu 

Kwota 
przelewu w zł 

Otrzymane** ) 
kwota w zł 

Wnioskowane  
kwota w zł 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

1.  ***) 
 

 

      
 

2.   
 

       

 

3.   

 
       

 

4.   

 
       

 
 

Razem kwota 
 
 

      

*) Środki budżetu państwa, innych JST, fundacji itp. W przypadku braku wpływu  środków z tych źródeł na dzień złożenia wnioski należy podać przybliżoną datę i kwotę przelewu. 

**) Otrzymane środki do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o uruchomienie dotacji. 

***) Przy kolejnych wnioskach o uruchomienie dotacji można w pozycji 1 tabeli podać kwoty dotychczas rozliczone (wykazane w poprzednich wnioskach)  w jednej zbiorczej pozycji bez wyszczególniania 

poszczególnych faktur 

 



 

  

7. Dane uzupełniające: 

Nakłady poniesione na zadanie od początku realizacji do dnia poprzedzającego dzień,  

w którym składany jest wniosek ................................. zł, w tym: 

1) Środki własne wnioskodawcy ...................... zł, tj ...... % ogółem kosztów 
2) Środki budżetu państwa ..................................zł, tj ...... % ogółem kosztów 
3) Środki z innych źródeł (jakich) .............................................  - .................................zł, tj ...... % ogółem 

kosztów 
4) Środki otrzymane dotychczas z budżetu miasta ............................... zł, 
5) Wnioskowana dotacja z budżetu miasta Leszna .................zł. 
6) Kwota ogółem dotacji z budżetu miasta (wraz z kwotą wnioskowaną)...................... zł, tj ...... % ogółem 

kosztów 
 

8. Czy Dotowany występuje z wnioskiem o wypłatę dotacji z innych źródeł (należy zakreślić prawidłową 

odpowiedź) : 

TAK   NIE   

9. W przypadku zakreślenia w punkcie 8 odpowiedzi „TAK” należy podać do jakich podmiotów i określić 

przybliżony termin otrzymania środków oraz przybliżony termin zapłaty wykonawcy.  

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

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

10. Dotowany oświadcza, że niezwłocznie po dokonaniu przelewu na konto wykonawcy przedstawi kserokopię 

przelewu. 

 

11. Dotowany oświadcza, że przy wyborze wykonawcy/wykonawców zostały zachowane zasady równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości to jest …........... .........                

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

 

12. Załączniki: 

1.Protokół technicznego odbioru robót spisany w dniu …………………………………………………………..  

2.  dokumentacja powykonawcza i kopia dziennik budowy (zarówno przy obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków jak i ujętych w gminnej ewidencji zabytków) 

3.  kosztorys powykonawczy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy  i 

potwierdzony przez Wnioskodawcę – zabytki wpisane do rejestru zabytków lub kosztorys powykonawczy 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony przez Wnioskodawcę 

4.  inne : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

5 .Kopie faktur VAT uwierzytelnione : 

- nr: ……………z dnia……….…   wystawione  przez ………………………………………………......................................... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- nr: …………z dnia……….…   wystawione  przez ……………………………………………….............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Leszno, dnia ………………………………………   Pieczątka i podpis dotowanego 
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