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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Konin, dnia  .................................................  

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

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

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

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

Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy, dane teleadresowe 

Miasto Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Wojska Polskiego 2 

62 – 500 Konin 

W związku z udzieloną dotacją celową z budżetu na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej przedkładam 

następujące informacje: 

1. Kwota przyznanej dotacji wynikająca z umowy wynosi  .................................  zł. 

2. Kwota wydatkowana na inwestycję wyniosła  ................................................ zł. 

3. Długość wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego:  .......................... mb. 

4. Zestawienie dowodów księgowych zawiera załącznik do niniejszego pisma. 

5. Opis merytoryczny efektów osiągniętych dzięki otrzymanej dotacji:  ..............................................................................................  

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

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

podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych 

do występowania w imieniu wnioskodawcy  
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 ..........................................................................................................  

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

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

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

Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy, dane teleadresowe 

Zestawienie dowodów księgowych dotyczących udzielonej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości 

do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

 

L.p. 

Dowody księgowe 

Nazwa i adres wystawcy 

dowodu księgowego 

Treść dowodu 

księgowego 

Kwota 

brutto 

/zł/ 

Data 

zapłaty 

Kwota dowodu księgowego 

sfinansowana z: 

Data Numer 
Forma 

płatności 

Środki 

własne/wkład 

własny 

Środki z 

budżetu 

miasta 

Konina 

1. 

        

2. 

        

3. 
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L.p. 

Dowody księgowe 

Nazwa i adres wystawcy 

dowodu księgowego 

Treść dowodu 

księgowego 

Kwota 

brutto 

/zł/ 

Data 

zapłaty 

Kwota dowodu księgowego 

sfinansowana z: 

Data Numer 
Forma 

płatności 

Środki 

własne/wkład 

własny 

Środki z 

budżetu 

miasta 

Konina 

4. 

        

5. 

        

Kwota ogółem:  X   

Oświadczam, że : 

1. Na dowodach księgowych dokonano adnotacji „Sfinansowano z dotacji celowej z budżetu miasta Konina ze środków w ramach 

ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie .................................... " 

2. Oryginały dowodów księgowych znajdują się do wglądu pod adresem: ............................................................  

 .................................................................................  
podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych 

do występowania w imieniu wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. kserokopia protokołu odbioru technicznego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego (oryginał do wglądu); 

2. kserokopia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego (oryginał do wglądu); kserokopie faktur, 

rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości potwierdzające poniesione przez Wnioskodawcę koszty 

określone w Rozdziale 1 pkt 2 Regulaminu (oryginały do wglądu). 
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Akceptacja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej: 

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

/data akceptacji/ 

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

podpis i pieczątka/ 

Kwota dotacji celowej do wypłaty:  ...................................................................................  

(słownie złotych:  ................................................................................................................. ) 


