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Załącznik nr 7 
do Uchwały Nr 68/I/18 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

KARTA SPRAWOZDAWCZOŚCI 
z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Dolnośląskiego 
według stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia roku budżetowego*) 

za …………. rok 
Nazwa Przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

 
Kategorie wydatków: 

 

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
 

1. Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia: 

Wydatki w roku bieżącym:   

Kwota wg stanu na dzień 30.06/31.12*
)
 - plan  

Kwota wydatkowana od początku roku  
 

Stopień realizacji:  

Wykonanie w roku bieżącym  w stosunku do planu - % udział  

Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy  
 

2. Stan realizacji Przedsięwzięcia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

a) Wymienić zadania w ramach Przedsięwzięcia i opisać osiągnięte rezultaty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

b) Wymienić zadania w ramach Dziedziny przypisanej do „Pozostałych wydatków” i opisać osiągnięte rezultaty:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia: 
 

a) Zadania o zerowym stopniu realizacji: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

b) Zadania, w realizacji których zaistniały opóźnienia: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

c) Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

d) Zadania zakończone: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

e) Zadania wycofane z realizacji: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

f) Zadania nowe: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
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II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 
 

1. Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia: 

Wydatki w roku bieżącym:   

Kwota wg stanu na dzień 30.06/31.12*
)
 - plan  

Kwota wydatkowana od początku roku  
 

Stopień realizacji:   

Wykonanie w roku bieżącym  w stosunku do planu - % udział  

Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy  
 

2. Stan realizacji Przedsięwzięcia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a) Wymienić zadania w ramach Przedsięwzięcia i opisać osiągnięte rezultaty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
b) Wymienić zadania w ramach Dziedziny przypisanej do „Pozostałych wydatków” i opisać osiągnięte rezultaty:   
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia: 
 
a) Zadania o zerowym stopniu realizacji: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….………. 
b) Zadania, w realizacji których zaistniały opóźnienia: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
c) Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
d) Zadania zakończone: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
e) Zadania wycofane z realizacji: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
f) Zadania nowe: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

 
 
 

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.) 
 

1. Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia: 

Wydatki w roku bieżącym:  

Kwota wg stanu na dzień 30.06/31.12*
)
 - plan  

Kwota wydatkowana od początku roku  
 

Stopień realizacji:  

Wykonanie w roku bieżącym  w stosunku do planu - % udział  

Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy  
 

2. Stan realizacji Przedsięwzięcia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a) Wymienić zadania w ramach Przedsięwzięcia i opisać osiągnięte rezultaty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
b) Wymienić zadania w ramach Dziedziny przypisanej do „Pozostałych wydatków” i opisać osiągnięte rezultaty:   
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia: 
 
a) Zadania o zerowym stopniu realizacji: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….………. 
b) Zadania, w realizacji których zaistniały opóźnienia: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
c) Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
d) Zadania zakończone: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
e) Zadania wycofane z realizacji: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
f) Zadania nowe: 
………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 
 
 
 
 
Podpis  Dyrektora Departamentu:  
 

Data                                  pieczątka i podpis 
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od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(7+8)/5*100

1. Wydatki na Przedsięwzięciu ogółem: 0 0 0 0 #DZIEL/0!
1a  wydatki bieżące 0 0 0 0 #DZIEL/0!

1b  wydatki majątkowe 0 0 0 0 #DZIEL/0!
1.1.

1.1.1  wydatki bieżące 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

1.1.2.  wydatki majątkowe 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

1.2.

1.2.1  wydatki bieżące 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

1.2.2.  wydatki majątkowe 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

1.3.

1.3.1  wydatki bieżące 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

1.3.2.  wydatki majątkowe 0 0 0 0 #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!
(nazwa zadania) #DZIEL/0!

Lp.

Nazwa zadania/podzadania                                                                                                                                                                                                        

ujętego w szczegółowym wykazie zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot 

wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego                                                                                                                                       

według stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia roku budżetowego *)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.)

Łączny limit 

wydatków na 

zadanie wg 

prognozy w latach 

…. -…

Karta przebiegu realizacji  Przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego                                                                                               

według stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia roku budżetowego *) za .................. rok                                                                                                                                                                                                                                                

ZADANIA UJĘTE W PRZEDSIĘWZIĘCIU: ……………………………………………………….

Stopień zaawansowania 

realizacji zadania w [%]

Podpis Dyrektora Departamentu 

Nakłady poniesione od poczatku 

realizacji zadania do końca roku 

poprzedzającego rok budżetowy

Wykonanie 

wydatków na 

dzień 30 czerwca / 

31 grudnia roku 

budżetowego

Okres realizacji zadania (od 

roku do roku)
Łączne nakłady 

finansowe na 

zadanie
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ZASADY WYPEŁNIENIA KARTY SPRAWOZDAWCZOŚCI WEDŁUG KATEGORII WYDATKÓW 
 

Nazwa Przedsięwzięcia – należy podać nazwę Przedsięwzięcia według typologii zgodnie  

z załącznikiem nr 6.  

Kategorie wydatków – należy wypełnić tę część dokumentu, która dotyczy kategorii wydatków 

właściwych dla zadania. 

1. Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia: 

Wydatki w roku bieżącym: 

 Kwota wg stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia - plan – należy skreślić niewłaściwą 

datę i wpisać kwotę zgodnie ze stanem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Dolnośląskiego – w pełnych złotych. 

 Kwota wydatkowana od początku roku – należy podać kwotę wydatkowaną od początku 

roku w pełnych złotych. 

Stopień realizacji: 

 Wykonanie w roku bieżącym w stosunku do planu - % udział – należy podać 

w procentach wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia. 

 Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy - należy podać 

w procentach wykonanie w stosunku do całkowitej kwoty przeznaczonej na zadanie. 

2. Stan realizacji Przedsięwzięcia: 

Należy wpisać priorytety (SRWD 2020) lub przedsięwzięcia strategiczne (SRWD 2030) 

zgodnie z Kartami zadań.  

a) Wymienić zadania w ramach Przedsięwzięcia i opisać osiągnięte rezultaty – wymienić 

zadania ujęte w Przedsięwzięciu oraz wskazać osiągnięte rezultaty (nie opisywać 

szczegółowo podjętych działań, a skupić się na rezultatach, które zostały osiągnięte do dnia 

30 czerwca/31 grudnia).  

b)  Wymienić zadania w ramach Dziedziny przypisanej do „Pozostałych wydatków”  

i opisać osiągnięte rezultaty – wymienić zadania ujęte w „Pozostałych wydatkach” w ramach 

danej Dziedziny i służące do jego realizacji oraz wskazać osiągnięte rezultaty. 

 

W przypadku zadań, które nie wymagały tworzenia Kart, opis ma dotyczyć jedynie kwestii 

finansowych (poniesione wydatki). 

 

3. Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia: 

a) Zadania o zerowym stopniu realizacji – należy podać zadania, w których w okresie 

sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podać przyczyny takiego stanu rzeczy. 

b) Zadania, w realizacji których zaistniały opóźnienia – wymienić zadania, które 

realizowane są z opóźnieniem i podać powody tych opóźnień. 

c) Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji – należy podać zadania, co do 

których istnieją realne zagrożenia realizacji. Wskazać również rodzaj zagrożenia, jego 

przyczynę oraz konsekwencje.  

d) Zadania zakończone – należy podać nazwę zadania, które zostało zakończone, wskazać 

przedsięwzięcie strategiczne, w które się wpisywało oraz efekty jego realizacji.  

e) Zadania wycofane z realizacji – należy podać zadania wycofane wraz z przyczynami, 

wskazać, jakie są tego ewentualne konsekwencje. 
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f) Zadania nowe – wymienić zadania wprowadzone do Przedsięwzięcia w trakcie okresu 

sprawozdawczego. 

Podpis Dyrektora Departamentu – należy wpisać datę i podpis. Podpis składa Dyrektor 

Departamentu właściwy ze względu na realizowane Przedsięwzięcie (w przypadku braku 

pieczątki, podpis musi być czytelny). 

 
Karta przebiegu realizacji Przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca/31 grudnia roku 
budżetowego*) za …………. rok 

 
Po kliknięciu w tabelę, plik otwiera się w Excelu. Wypełniać w tabeli tylko pola białe - formuły 
sumują wartości. 

 
Zadania ujęte w Przedsięwzięciu – należy podać nazwę Przedsięwzięcia według typologii  

z załącznika nr 4. 

Kolumna 2.  

Zadania**) należy wpisać do właściwej Kategorii wydatków:  

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego; 

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), 

w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

 

Kolumna 3. Należy wpisać rok rozpoczęcia realizacji zadania. 

Kolumna 4. Należy wpisać rok zakończenia realizacji zadania. 

Kolumna 5. Należy wpisać całkowite nakłady przewidziane na realizację zadania. 

Kolumna 6. Należy wpisać kwotę wydatków przewidzianych na realizację zadania od roku 

następującego po roku budżetowym do końca realizacji zadania. W nazwie kolumny wpisać 

właściwe lata. 

Kolumna 7. Należy wpisać nakłady poniesione na realizację zadania od początku jego realizacji do 

końca roku poprzedzającego rok budżetowy, za który wykonywane jest sprawozdanie. 

Kolumna 8. Należy wpisać kwotę poniesionych wydatków w okresie 1 stycznia - 30 czerwca/ 

31 grudnia roku budżetowego, za który wykonywane jest sprawozdanie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*) 
Niepotrzebne skreślić 

**) 
Zadania według uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych 

do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Dolnośląskiego. 


