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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
ZGODNIE Z UMOW4 NR Or.402.1.2012 Z DMA. 30.12.2011r

W roku 2012 Samorzajdowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
otrzymalo na realizacj? zadari statutowych dotacje^ w kwocie 505.000 zl.

W/w srodki przeznaczono na pokrycie:

- zobowiajzania za rok 2011 12.694,45,-

- wynagrodzenia osobowe 158.567,48,-

- wynagrodzenia bezosobowe 57.568,46,-

- skladki na ubezpieczenie spoleczne 28.921,09,-

- skladki na fundusz pracy 3.179,68,-

- swiadczenia urlopowe 6.153,33,-

- fundusz nagrod 4.530,23,-

- podatek od nieruchomosci, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie oc
instruktorow, ryczalt na dojazdy, delegacje, szkolenia

22.347,41,-

- srodki niezb^dne do realizacji inwestycji ,,Remont i wyposazenie miejsca spotkafi
spolecznosci lokalnej, ktorym jest Dom Kultury" tj. koszty zwia_zane z zawarciem umowy
kredytowej, a w szczegolnosci: odsetki od kredytu, oplaty za wniosek kredytowy, prowizja od
udzielonego kredytu, pelnienie obowiajzkow inspektora 8.165,61,-

- zakup materialow i uslug zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci 202.872,26,-
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWEJ, ZGODNIE Z PODPISANA
UMOWANR OR.402.1.2.2012 Z DMA 12.04.2012R.

W roku 2012 Samorzajiowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
otrzymalo dotacj? celowa^na finansowanie kosztow inwestycji w kwocie 72.044,52 zl zgodnie
zumowa^nr OR.402.1.2.2012 z dnia 12.04.2012r.

Do w/w umowy wprowadzono aneks nr 1 w dniu 26.10.2012r, po czym ostateczna
wartosc dotacji wynosila 76.761,00 zl.

Srodki w ramach przekazanej dotacji zostaly wykorzystane zgodnie z podpisana^
umowa^ i stanowily wklad wlasny zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 pod nazwa^ Remont i wyposazenie miejsca spotkari
Spolecznosci lokalnej, ktorym jest Dom Kultury.

Kwota 37.523,29 zl stanowila 25 % kosztow kwalifikowanych projektu,
Kwota 34.521.23 zl stanowila koszty niekwalifikowane, tj. podatek VAT,
Kwota 4.646,45 zl dotyczyla robot dodatkowych koniecznych w trakcie realizacji projektu.

Wartosc wykorzystanej dotacji celowej w roku wynosila 76.690,97 zl.

W roku 2012 wnioskowano o przekazanie srodkow do wysokosci wartosci
wykorzystanej dotacji, w zwiajzku z czym nie powstala koniecznosc zwrotu niewykorzystanej
czesci.
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