
Otwarty konkurs ofert
 

2010-04-30
 

Wójt Gminy Bolesław

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt.1 i ust 2. oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) w
zw. z art.21 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr. 28 poz. 146).

ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizacj ę zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i tradycji oraz
działalno ści wspomagaj ącej rozwój wspólnot i społeczno ści lokalnych w formie wspierania

wykonania zadania na nast ępujących zasadach:

Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym wspieranie realizacji działań
społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych,
wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.

1.

Wysoko ść środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacj i w/w zadania w 2010
r. wynosi 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych).

2.

Zasady przyznawania dotacji, termin składania ofert3.

Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie
socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207).
Oferta powinna zawierać w szczególności:

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,którego
dotyczy zadanie,
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z
innych źródeł,
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty należy dołączyć w szczególności:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
sprawozdanie finansowe i merytoryczne (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa) za ostatni rok.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.06.2010 r. do godz. 10.00
w sekretariacie (pok.15) Urzędu Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w
oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania publicznego na
warunkach określonych umową.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania
Przestrzennego i Komunikacji - Urzędu Gminy Bolesław pok.7, tel. 032-6424501

Terminy i warunki realizacji zada ń4.
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Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.
Zadanie publiczne powinno być realizowane na terenie Gminy Bolesław.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy, określającej
warunki realizacji zadania publicznego.
Oferent może być zobowiązany do dokonania korekty kalkulacji przewidywanych
kosztów realizacji zadania.
Oferent będzie obowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu w yboru oferty.5.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2010 r. o godz. 11.00
Na ogłoszone zadanie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
Oferty złożone po terminie pozostaną nie rozpatrzone.
Przy wyborze oferty stosowany będzie tryb wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.).
Uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

możliwość realizacji zadania przez oferenta,
przedstawiona kalkulacja kosztów ( brutto) realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania.
zadeklarowany wkład własny jak również pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych, w tym
między innymi Programu „Działaj Lokalnie VII”

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław oraz na
stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl
Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 14 dni, od dnia
otwarcia ofert.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji p ublicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniac h publicznych tego samego rodzaju i
związanych z nimi kosztami

6.

w roku 2009 Gmina realizowała zadanie tego samego rodzaju i przekazała organizacji
pozarządowej na ten cel: 6 000,00 zł, natomiast w br zamierza przeznaczyć kwotę o której mowa w
pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. 
 

Oferta
Umowa
Sprawozdanie
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WZÓR 

UMOWA NR .........

zawarta w dniu ...............................  
w ..................................., 

pomi�dzy 

..................................................., z siedzib� w ..................................................................., zwanym 
dalej „Zleceniodawc�”, reprezentowanym przez .............................................................................. 
............................................................... 

a 

............................................................................................................................................................ 
organizacj� pozarz�dow�*/podmiotem*/jednostk� organizacyjn�* 
z siedzib� w ....................................................................................., zwan� dalej „Zleceniobiorc�”, 
reprezentowan� przez: ....................................................................................................................... 

§ 1. 

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,  
z pó�n. zm.  ) realizacj� zadania publicznego, okre�lonego szczegółowo w ofercie zło�onej przez 
Zleceniobiorc� w dniu ............................., stanowi�cej zał�cznik nr 1 do umowy, a 
Zleceniobiorca zobowi�zuje si� wykona� zadanie w zakresie i na warunkach okre�lonych w 
niniejszej umowie. 
   2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umow� o 
powierzenie zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*. 

§ 2. 

 1. Zleceniodawca zobowi�zuje si� do przekazania na realizacj� zadania dotacji w wysoko�ci 
............................(słownie) .................................................................................złotych. 
2. Przyznane �rodki finansowe w wysoko�ci .................. (słownie) .............................................. 
złotych zostan� przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku: 
.................................................................................: 
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub 
2) w nast�puj�cy sposób:* 
   I   transza w wysoko�ci ..................................... słownie ............................................................... 
       do dnia ........................................................................................................................................ 
   II  transza w wysoko�ci .................................... słownie ................................................................ 



       do dnia ........................................................................................................................................ 
   III transza w wysoko�ci .................................... słownie ................................................................ 
       do dnia ........................................................................................................................................ 
   IV  transza w wysoko�ci .................................... słownie .............................................................. 
       do dnia ........................................................................................................................................ 

3. Zleceniobiorca o�wiadcza, �e jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku 
bankowego i zobowi�zuje si� do utrzymania wskazanego powy�ej rachunku nie krócej ni� do 
chwili dokonania ostatecznych rozlicze� ze Zleceniodawc�, wynikaj�cych z umowy.  

§ 3. 
 1. Termin wykonania zadania ustala si� od dnia ..................... roku do dnia ..................... roku. 
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofert� oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej 
dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowi�cymi odpowiednio zał�cznik nr 1, 2 i 3 do 
umowy.  

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowi�zuje si� do wykorzystania przekazanych �rodków finansowych 
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach okre�lonych niniejsz� umow�. Dotyczy to 
tak�e ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie mo�na było 
przewidzie� przy kalkulowaniu wielko�ci dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych 
przez  Zleceniodawc� �rodków, które nale�y wykorzysta� wył�cznie na wykonanie zadania. 

2. Zleceniobiorca mo�e ze �rodków dotacji celowej sfinansowa� poszczególne pozycje kosztowe 
zawarte w ofercie podmiotu uprawnionego w wysoko�ci do 10 % odpowiednio wy�szej lub 
ni�szej pod warunkiem, �e dokonane przesuni�cia �rodków pomi�dzy pozycjami nie 
spowoduj� zmniejszenia lub zwi�kszenia kwoty dotacji na zlecone zadanie w zakresie 
dotycz�cym kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalno�ci  wspomagaj�cej 
rozwój wspólnot i społeczno�ci lokalnych. 

§ 5 

 1.Zleceniobiorca jest zobowi�zany do prowadzenia wyodr�bnionej dokumentacji finansowo-
ksi�gowej �rodków finansowych otrzymanych na realizacj� zadania zgodnie z zasadami 
wynikaj�cymi z ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
694, z pó�n. zm.), w sposób umo�liwiaj�cy identyfikacj� poszczególnych operacji ksi�gowych. 

§ 6* 

 Zleceniodawca wyra�a zgod� na bezpo�rednie wykonanie nast�puj�cej cz��ci zadania 
............................................................................................................................................................ 
                                                            (okre�lenie cz��ci zadania) 
przez podwykonawc� lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorc�. 

  



§ 7. 

 Zleceniobiorca, realizuj�c zlecone zadanie, zobowi�zuje si� do informowania w wydawanych 
przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez 
media, jak równie� stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczn� w miejscu jego realizacji 
tablic� lub przez ustn� informacj� kierowan� do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji 
zadania przez Zleceniodawc�. 

   § 8.   

1. Zleceniodawca sprawuje kontrol� prawidłowo�ci wykonywania zadania przez Zleceniobiorc�, 
w tym wydatkowania przekazanych mu �rodków finansowych. Kontrola mo�e by�
przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zako�czeniu. 
   2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upowa�nieni pracownicy Zleceniodawcy mog�
bada� dokumenty i inne no�niki informacji, które maj� lub mog� mie� znaczenie dla oceny 
prawidłowo�ci wykonywania zadania oraz ��da� udzielenia ustnie lub na pi�mie informacji 
dotycz�cych wykonania zadania. Zleceniobiorca na ��danie kontroluj�cego jest zobowi�zany 
dostarczy� lub udost�pni� dokumenty i inne no�niki informacji oraz udzieli� wyja�nie� i 
informacji w terminie okre�lonym przez kontroluj�cego. 
   3. Prawo kontroli przysługuje upowa�nionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w 
siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 

§ 9. 
1. Zleceniodawca mo�e ��da� cz��ciowych sprawozda� z wykonywania zadania według wzoru 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr . 
262  poz. 2207) 
   2. Sprawozdania cz��ciowe b�d� składane w nast�puj�cych terminach*: 

a) sprawozdanie cz��ciowe za okres .................................................... do ...............................
(okres sprawozdawczy)         (termin) 

b) sprawozdanie cz��ciowe za okres .................................................... do ...............................
(okres sprawozdawczy)         (termin) 

3. Sprawozdanie ko�cowe z wykonania zadania powinno zosta� sporz�dzone przez 
Zleceniobiorc� na formularzu zgodnym z zał�cznikiem nr 3 do rozporz�dzenia, o którym mowa 
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zako�czenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
4. Zleceniodawca ma prawo ��da� aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił 
dodatkowe informacje i wyja�nienia do sprawozda�, o których mowa w ust. 1 i 2. 
5. W przypadku nieprzedło�enia sprawozda�, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca 
wzywa pisemnie Zleceniobiorc� do ich zło�enia. Niezastosowanie si� do wezwania skutkuje 
przeprowadzeniem kontroli, która mo�e by� podstaw� rozwi�zania umowy.  

§ 10. 

1. Przyznane �rodki finansowe, okre�lone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowi�zany 
wykorzysta� w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin ko�cowy wykonania 
zadania . 



   2. �rodki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowi�zany 
zwróci� wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy 
Zleceniodawcy nr .............................................................................................................................. 

§ 11. 

  Do zamówie� na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze �rodków pochodz�cych 
z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie�
publicznych (Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655, ze zm.). 

§ 12. 

 1. Umowa mo�e by� rozwi�zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst�pienia 
okoliczno�ci, za które Strony nie ponosz� odpowiedzialno�ci, a które uniemo�liwiaj�
wykonywanie umowy. 
   2. W przypadku rozwi�zania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz 
ewentualny zwrot �rodków finansowych Strony okre�l� w sporz�dzonym protokole. 

§ 13. 
 1. Umowa mo�e by� rozwi�zana przez Zleceniodawc� ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku: 

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,  
b) nieterminowego lub nienale�ytego wykonywania umowy, w tym w szczególno�ci 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na 
podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zalece� pokontrolnych, 

c) je�eli Zleceniobiorca przeka�e cz��� lub cało�� dotacji osobie trzeciej, pomimo, �e nie 
przewiduje tego niniejsza umowa, 

d) je�eli Zleceniobiorca odmówi poddaniu si� kontroli, b�d� w terminie okre�lonym 
przez Zleceniodawc� nie doprowadzi do usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci. 

3. Rozwi�zuj�c umow�, Zleceniodawca okre�li kwot� dotacji podlegaj�cej zwrotowi w 
wyniku stwierdzenia okoliczno�ci, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w 
wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania 
dotacji z bud�etu pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego, termin jej zwrotu oraz 
nazw� i numer konta, na które nale�y dokona� wpłaty. 

§ 14. 

Wykonanie umowy nast�pi z chwil� zaakceptowania przez Zleceniodawc� sprawozdania, o 
którym mowa w § 9 ust. 3. 

§ 15. 

 Wszelkie zmiany umowy i o�wiadczenia składane zgodnie z niniejsz� umow� wymagaj�
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

   



§ 16. 

  Zleceniobiorca ponosi wył�czn� odpowiedzialno�� wobec osób trzecich za szkody powstałe w 
zwi�zku z realizacj� zadania. 

§ 17. 

  W zakresie nieuregulowanym umow� stosuje si� przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó�n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240). Zleceniobiorca o�wiadcza, �e znane 
s� mu obowi�zki wynikaj�ce z przepisów prawa, w szczególno�ci ustawy powołanej w § 1 ust. 1. 

§ 18. 

 Ewentualne spory powstałe w zwi�zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony 
poddadz� rozstrzygni�ciu  wła�ciwego, ze wzgl�du na siedzib� Zleceniodawcy, s�du 
powszechnego. 

§ 19. 

 Umowa niniejsza została sporz�dzona w trzech  jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwa dla 
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.  

    Zleceniobiorca:                              Zleceniodawca: 

................................                              .............................. 

___________________ 

* Niepotrzebne skre�li�. 

ZAŁ	CZNIKI: 

1) oferta realizacji zadania publicznego zło�ona według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 

1 do rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.                  

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 

2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,* 

3) zaktualizowany kosztorys,* 

4) o�wiadczenie Zleceniobiorcy o zgodno�ci odpisu z rejestru ze stanem prawnym i 

faktycznym w dniu podpisania umowy. 



SPRAWOZDANIE (CZ��CIOWE*/KO�COWE*)1

z wykonania zadania publicznego 

.................................................................................................................................................................. 
(nazwa zadania)

w okresie od ..................... do ....................., 
okre�lonego w umowie nr .............., 

zawartej w dniu ............................., pomi�dzy 

........................................................................ a ........................................................................ 
(nazwa organu zlecaj�cego)  (nazwa organizacji pozarz�dowej*/ 

podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) 

Data zło�enia sprawozdania: .....................................  

Cz��� I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osi�gni�te w wymiarze okre�lonym w ofercie? Je�li nie – 

dlaczego?  

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działa� partnerów i podwykonawców
2 



3. Liczbowe okre�lenie skali działa�, zrealizowanych w ramach zadania, (nale�y u�y� tych samych 

miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w cz��ci II pkt 5).  

Cz��� II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

1. Rozliczenie ze wzgl�du na rodzaj kosztów (w zł) 

Lp.

Rodzaj kosztów  
(koszty merytoryczne 

i administracyjne zwi�zane 
z realizacj� zadania)

Cało�� zadania 
(zgodnie z umow�)

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 

(narastaj�co)*

Bie��cy okres sprawozdawczy 
(w przypadku sprawozdania ko�cowego – za 

okres realizacji zadania)

koszt 
całkowity 

z tego  z 
dotacji 

z tego z 
finansowych 
�rodków 

własnych, 
�rodków z innych 
�ródeł oraz wpłat 

i opłat 
adresatów* 

koszt 
całkowity 

z tego  z 
dotacji 

z tego z 
finansowych 
�rodków 

własnych, 
�rodków z innych 
�ródeł oraz wpłat 

i opłat 
adresatów* 

koszt 
całkowity 

z tego  z 
dotacji 

z tego z 
finansowych 
�rodków 

własnych, 
�rodków z innych 
�ródeł oraz wpłat 

i opłat 
adresatów* 

           

Ogółem     



2. Rozliczenie ze wzgl�du na �ródło finansowania 

�ródło finansowania 

Cało�� zadania
(zgodnie z umow�)

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze

(narastaj�co)*

Bie��cy okres 
Sprawozdawczy  

(w przypadku sprawozdania 
ko�cowego – za okres realizacji 

zadania)

zł % zł % zł % 

Koszty pokryte dotacjami       

Koszty pokryte z finansowych �rodków 
własnych, �rodków z innych �ródeł oraz 
wpłat i opłat adresatów * 

(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 
........................................ zł) 

      

OGÓŁEM  100%  100%  100% 

  

Uwagi mog�ce mie� znaczenie przy ocenie realizacji bud�etu:  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

3. Zestawienie faktur (rachunków)
3
  

Lp.
Numer dokumentu 

ksi�gowego 

Numer 
pozycji 

kosztorysu 
Data 

Nazwa 
wydatku 

Kwota (zł) 

Z tego ze 
�rodków 

pochodz�cych 
z dotacji (zł) 

       



Cz��� III. Dodatkowe informacje 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Zał�czniki:4  

1.  ..............................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................................  

4.  ..............................................................................................................................................................  

5.  ..............................................................................................................................................................  

O�wiadczam(-my), �e: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił si� status prawny organizacji 

pozarz�dowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s� zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym, 

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za �rodki finansowe uzyskane w ramach 

umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówie� publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177, pó�n.zm.) 

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

........................................................ ................................................................................ 

 (piecz�� organizacji pozarz�dowej*/  (podpis osoby upowa�nionej lub podpisy osób  
 podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) upowa�nionych do składania o�wiadcze� woli w imieniu  

organizacji pozarz�dowej*/ podmiotu*/  
jednostki organizacyjnej*)  



Po�wiadczenie zło�enia sprawozdania  

Adnotacje urz�dowe (nie wypełnia�)  

______________  

* Niepotrzebne skre�li�.  

POUCZENIE  

Sprawozdania składa si� osobi�cie lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na 
adres organu zlecaj	cego.  

1 Sprawozdanie cz��ciowe i ko�cowe sporz�dza� nale�y w okresach okre�lonych w umowie.  
2 Opis musi zawiera� szczegółow� informacj� o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w 

ofercie, która była podstaw� przygotowania umowy. W opisie konieczne jest   uwzgl�dnienie wszystkich 
planowanych działa�, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyja�nienie ewentualnych odst�pstw w ich 
realizacji, zarówno je�li idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.  

3
 Do sprawozdania zał�czy� nale�y spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w cało�ci lub w 

cz��ci ze �rodków pochodz�cych z dotacji. Spis zawiera� powinien: nr faktury (rachunku), dat� jej wystawienia, 
wysoko�� wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej cz��ci została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub 
zakupionej usługi. Ka�da z faktur (rachunków) powinna by� opatrzona na odwrocie piecz�ci� organizacji/* 
podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawiera� sporz�dzony w sposób trwały opis zawieraj�cy informacje: 
z jakich �rodków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, 
usług lub innego rodzaju opłaconej nale�no�ci. Informacja ta powinna by� podpisana przez osob�
odpowiedzialn� za sprawy dotycz�ce rozlicze� finansowych organizacji. 
W przypadku wspierania zada
 publicznych Zleceniodawca mo�e �	da� faktur (rachunków) 
dokumentuj	cych pokrycie kosztów ze �rodków Zleceniobiorcy. W zwi	zku z tym, Zleceniodawca mo�e 
rozszerzy� tabel� „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego 
finansowych ze �rodków własnych”. 
Do sprawozdania nie zał�cza si� faktur (rachunków), które nale�y przechowywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami i udost�pnia� podczas przeprowadzanych czynno�ci kontrolnych. 

4
 Do niniejszego sprawozdania zał�czy� nale�y dodatkowe materiały mog�ce dokumentowa� działania faktyczne 

podj�te przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, 
wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równie� dokumentowa� konieczne działania prawne (kopie umów, kopie 
dowodów przeprowadzenia odpowiedniego post�powania w ramach zamówie� publicznych). 


