
Nr …………./2019 Prezesa ARiMR z dnia ………………2019 r.  

 
SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA KOŁA GOSPODYŃ 

WIEJSKICH 
        
Znak sprawy (wypełnia Agencja) ……………………………………. 
         
Nazwa koła ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

I. NUMERY IDENTYFIKACYJNE  
 
1. Numer wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
 

                    
       
2. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji, o ile został nadany 
 

                  
 
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 

                    
 
3 a. Numer REGON 
 

                  
 

Złotych Słownie złotych 

Kwota otrzymanej pomocy na realizację 
zadań koła w …. roku 

  

Kwota wykorzystanej pomocy   

Kwota niewykorzystanej pomocy 
podlegającej zwrotowi 

  

Tabela nr 1. Rozliczenie wydatków w roku …… 

Lp. 

Symbol 
celu 

(zgodnie z 
Tabelą nr 

2) 

Rodzaj 
poniesionych 

kosztów 

Nr 
faktury/rachunku 

Data 
wystawienia 
rachunku/fa

ktury 

Data 
dokonania 

zapłaty 

Wartość całkowita 
wydatkowanej kwoty 

pomocy 

netto brutto 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Razem kwota wykorzystanej pomocy 
      



Tabela nr 2. Symbole celów. 

Informacja o zrealizowanym(-nych) celu (-ach) zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich  (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932) 

 

 

Symbol celu Nazwa celu 

OK Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich 

WR Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich 

PK Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet 

ŻP inicjowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi 

FW upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metody 

prowadzenia gospodarstw domowych 

ŚK reprezentowanie interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 

publicznej 

KL rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej 

 
 
Załącznik: 

1) wniosek z dnia ……………………o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w 

przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (nie dotyczy, jeżeli został już uprzednio złożony) 

            

Oświadczam, że wszystkie dane podane w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla koła 

gospodyń wiejskich są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych 

oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   

……………………………………………………..                                                  …………………………………………………………………………….. 
dzień - miesiąc – rok     Czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej                 

                                                   (upoważnionych) do reprezentowania koła                                                                                                                                  
                                                     gospodyń wiejskich 

 

 
 

         

 


