
CUW_Rybnik_40.4 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

pieczątka jednostki 

nr:  ....................................................................  
z dnia:  ..............................................................  
na ogólną kwotę:  .............................................  

Nazwa projektu i numer umowy:  ......................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
Priorytet:  ............................................................................................................................................................................................... 
Działanie:  .............................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
Poddziałanie:  ........................................................................................................................................................................................ 
Wydatek poniesiony na:  ....................................................................................................................................................................... 
W ramach zadania:  ............................................................................................................................................................................... 
Sposób płatności: …………………………………………………….........  z rachunku nr:  ........................................................................................ 
Zakup usług lub materiałów związanych ze sprzedażą:  

Informacja o zamówieniach publicznych: 
Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień 
Publicznych - zamówienia dokonano  
w trybie……………………………………………………. 
zgodnie z zawartą umową dnia ..………………. 
nr …………………………………………………………….. 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych 

nie stosuje się  zgodnie z art. 4 pkt 8. 

Zamówienie nie przekracza 30 000 EUR 

podpis 

Kwota wydatku kwalifikowanego wynosi:............................................................................................................................................  
Źródło finansowania:  - Europejski Fundusz Społeczny:   ..............................  w tym w ramach: 

- Budżet Państwa:  ..............................  - środków trwałych - kwota:  .........................  
- Wkład Własny:  ..............................  - cross-financingu - kwota:  .........................  

Dział Rozdział § Kwota Uwagi 

Razem: 
Słownie: 

Sprawdzono pod względem 
merytorycznym 

Sprawdzono pod względem 
formalno-rachunkowym 

Wydatek mieści się w planie finansowym- 
 i zostaje zatwierdzony do zapłaty - 

- Kierownik jednostki 

data i podpis data i podpis data i podpis 

Konto Wn Konto Ma Kwota Dowód sprawdzono pod względem formalno - 
- rachunkowym. Wydatek mieści się w planie 

finansowym i został zakwalifikowany do ujęcia 
w księgach rachunkowych jak wyżej. 

data i podpis 

Akceptacja operacji gospodarczej – 
- Główny księgowy 

Zaksięgowano pod datą 

…………………………………… 
 

Zapłacono dnia ………………………………. 
przelewem   gotówką  rozliczono z zaliczki 

data i podpis podpis podpis WB nr ..……………………..……….


	KwotaRow8: 
	Konto MaRow8: 
	Konto WnRow8: 
	KwotaRow7: 
	Konto MaRow7: 
	Konto WnRow7: 
	KwotaRow6_2: 
	Konto MaRow6: 
	Konto WnRow6: 
	KwotaRow5_2: 
	Konto MaRow5: 
	Konto WnRow5: 
	KwotaRow4_2: 
	Konto MaRow4: 
	Konto WnRow4: 
	KwotaRow3_2: 
	Konto MaRow3: 
	Konto WnRow3: 
	KwotaRow2_2: 
	Konto MaRow2: 
	Konto WnRow2: 
	KwotaRow1_2: 
	Konto MaRow1: 
	Konto WnRow1: 
	fill_81: 
	KwotaRazem: 0
	KwotaRow6: 
	Row6: 
	fill_50: 
	fill_49: 
	KwotaRow5: 
	Row5: 
	fill_45: 
	fill_44: 
	KwotaRow4: 
	Row4: 
	fill_40: 
	fill_39: 
	KwotaRow3: 
	Row3: 
	fill_35: 
	fill_34: 
	KwotaRow2: 
	Row2: 
	fill_30: 
	fill_29: 
	KwotaRow1: 
	Row1: 
	fill_25: 
	fill_24: 
	fill_18: 
	Kwota wydatku kwalifikowanego wynosi: 
	nr_2: 
	fill_15: 
	w trybie: 
	z rachunku nr: 
	W ramach zadania: 
	Wydatek poniesiony na: 
	fill_9: 
	fill_8: 
	fill_7: 
	Priorytet: 
	Nazwa projektu i numer umowy 2: 
	Nazwa projektu i numer umowy 1: 
	fill_3: 
	z dnia: 
	nr: 
	Dropdown11_1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: 
	0: [ ]
	1: [ ]


	Check Box5_1: Off
	Check Box5_2: Off
	Check Box5_3: Off
	Check Box5_4: Off
	Check Box5_5: Off
	fill_19: 
	fill_19_1: 
	fill_20: 
	fill_20_1: 
	Dropdown6: [nie podlegająca opodatkowaniu]
	Dropdown1: [płatne przelewem]
	Dropdown1_1: [Faktura VAT]


