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Pan Kazimierz Lechocki
Wójt Gminy Swidwin

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
o źródłach i wysoko ści pozyskanych fundusz oraz wydatkach poniesionych na cele
referendalne, sporz ądzonego przez pe łnomocnika inicjatora referendum gminnego
przeprowadzonego w dniu 01.10.2017r. w sprawie odpowiedzi na pytanie:"Czy zgadzasz
się, aby GMO by ło uprawiane lub hodowane w naszej gminie?"
W wykonaniu obowi ązku nałożonego art. 44 ust. 1 art. 45 ustawy z dnia 15 wrze śnia
2000 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 985) przedstawia sie sprawozdanie finansowe o źródłach i
wysokości pozyskanych funduszy oraz o wydatkach poniesionych na cele referendualne:
Pozyskane ś rodki

Inicjator Referendum Gminnego w Świdwinie
•
zł_________________
zgromadzil na cele referendalne kwot ę
zł_______________________
ze zbiórek publicznych
•
•
z darowizn
- zł_____________________________
zł______
•
funduszu wyborczego partii politycznych
zł
•
ze środków wlasnych inicjatorów referendum
zł___________
•
z kredytu bankowego
__zł___________
•
z pożyczek pozabankowych
ze sprzedazy cegie łek na cele referendum
zł_
•
•
ze świadczeń niepieniężnych (rzeczowych i usług),
których warto ść oszacowana jest wedlug cen rynnkowych .Ji4 90zł
•
z innych źródeł (okre ślić jakie)
zł_______
Poniesione wydatki

Wydatki poniesione w zwi ązku z referendum w kwocie2IQł
w tym na:
zł_
pokrycie kosztów funcjonowania incjatora referendum
•
•
opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu - z ł
•
wykonanie i rozprowadzanie materia łów referendalnych_- zł

w tym na:
•
•
•
•
•
•

Qz ł

banery referendalne Ś Wzł__________
wydawnictwa
zł_________________________________
ulotki, druki karta zbierania podpisów, 4Oz ł__________________
organizacje spotka ń z mieszkańcami
zł____________________
przejazdy osób reprezentuj ących inicjatora referendumQz ł_______
pozostałe (okre ślić jakie)
zł_________________________

Nadwyżkę pozyskanych środków nad wydatkami na cele referendalne w kwocie
została przekazana ni żej wymienionej instytucji charytatywnej:

•
_______ z przeznaczeniem na
•
Niedobór środków po uwzgl ędnieniu kwoty wydatków i wysoko ści
pozysknych środków
0
zł_________________________________ •
Oświadczam, że inicjator referendum nie przyjmowa ł na cele referendalne środków
finasowych ze źródeł obj ętych zakazem, o którym mowa w art. 43 ustawy o referendum
lokalnym.

Świdwin dnia 10. 10.2017r.
Pełnomocnik inicjatora referendum

Ê-46

4L"1 -

