
Data złożenia:2015-01-30, suma kontrolna: 1028

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA
PUBLICZNEGO

Jawny Lublin
 w okresie od 2014-06-03 do 2014-12-31,

 określonego w umowie nr 448_I/14,
 zawartej w dniu 2014-07-11, pomiędzy

 Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a 
Fundacja Wolności, Jasna 8/3,20-077 Lublin, KRS: 0000428743
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III
pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego?

 
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

 Udało się zainteresować mieszkańców sprawami finansów miasta. Powstał portal jawnylublin.pl, który cieszy się dużym
powodzeniem. W lokalnych mediach pojawiło się 21 informacji prasowych na temat działań związanych z realizacją zadania
oraz 1 artykuł w dzienniku Rzeczpospolita ("Ratusz ujawni wszystkie umowy urzędu miasta -
http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1126826-Lublin-ujawni-wszystkie-umowy-urzedu-miasta.html"). Dzięki naszym
działaniom, rejestr umów został utworzony i zamieszczony nie tylko na naszym portalu, ale również w Biuletynie Informacji
Publicznej. Urząd zaczął również zamieszczać odpowiedzi na wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Niestety wszystkie spółki miejskie odmówiły utworzenia i udostępnienia swojego rejestru umów, jednocześnie odmówiły
udostępnienia kopii zawieranych umów. W jednym przypadku skierowaliśmy sprawę do sądu administracyjnego (sygn.
sprawy II SAB/Lu 374/14), w dniu 30 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał naszą skargę i
nakazał spółce udzielenie odpowiedzi. Wystosowaliśmy list otwarty do prezydenta w sprawie spółek, które nie udostępniły
informacji, ale prezydent odpowiedział, że nie ma na to wpływu. Ostatecznie złożyliśmy zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa przez spółki (na mocy art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej), jednak prokuratura
odmówiła wszczęcia postępowania.

 
W dwóch szkoleniach nt. korzystania z prawa do informacji publicznej uczestniczyły w sumie 22 osoby. W lekcjach
obywatelskich w szkołach średnich wzięło udział ok. 520 uczniów. Utworzyliśmy i udostępniliśmy na portalu poradnik
dostępu do informacji publicznej, który zawiera podstawowe informacje nt. korzystania z dostępu do informacji publicznej a
także wzory 18 różnych pism i wniosków z tym związanych.

 
Dużym sukcesem okazał się portal jawnylublin.pl. Tylko w grudniu odwiedziło go ponad 1300 użytkowników. Dostaliśmy
zgłoszenia od organizacji pozarządowych i mieszkańców z kilkunastu miast Polski, którzy chcieliby identyczny portal
stworzyć u siebie. Jednocześnie zwróciła się do nas Fundacja ePaństwo, która zaproponowała pomoc w jego rozbudowie i
przeniesieniu do innych miast. Portal został opisany i pojawi się w jednym z kolejnych numerów pisma "Gazeta Samorządu i
Administracji" w rubryce pt. "Giełda Pomysłów" jako przykład godny naśladowania dla samorządów.

 
Realizacja projektu "Jawny Lublin" została zgłoszona do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

2.Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów
wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim
opisem wykonania zadania

Terminy
realizacji

poszczególnych
działań

Zleceniobiorca(-
y) lub inny

podmiot, który
wykonywał
działanie w

zakresie
realizowanego

zadania
publicznego

wystąpienie do urzędu miasta i spółek miejskich o kopie umów z 2013 i 2014 roku czerwiec oferent
wyjazd studyjny do Szczecina, poznanie funkcjonalności Totalnego Rejestru Umów
Publicznych, wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniem Szczecinianie Decydują i
opracowanie katalogu korzyści i praktycznych zastosowań wykorzystania rejestrów umów.

lipiec oferent



Szkolenia nt. prawa do informacji publicznej dla mieszkańców. Obydwa zorganizowane w
salach udostępnionych przez organizacje pozarządowe a nie komercyjne podmioty.

30 czerwca oraz
2 grudnia oferent

Przygotowanie rejestru umów urzędu miasta, zebranie i analiza danych na portal
internetowy. lipiec-sierpień oferent

Opracowanie poradnika dostępu do informacji publicznej oraz treści ulotek. lipiec-sierpień oferent
Przygotowanie infografik na portal. Przygotowanie części infografik opóźniło się, ze
względu na potrzebę znalezienia i opracowania dość szczegółowych danych finansowych.

wrzesień -
grudzień oferent

Skarga na bezczynność spółki miejskiej SPR Lublin w zakresie nieudostępnienie informacji
publicznej o umowach zawieranych przez spółkę. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 października, spółka została zobowiązana do
udostępnienia informacji. Spółka przesłała odpowiedź w styczniu. Na pozostałe spółki,
które nie udostępniły informacji o swoich umowach, złożyliśmy w prokuraturze
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

sierpień-
październik oferent

Zebranie informacji nt. spółek miejskich w siedzibie Sądu Rejonowego w Świdniku (dane
dostępne w KRS). Wcześniej trzykrotnie pisaliśmy do urzędu miasta o udostępnienia
sprawozdań finansowych spółek, jednak za każdym razem urząd odmawiał ich
udostępnienia.

sierpień-
wrzesień oferent

Druk ulotek oraz publikacji, zawierającej poradnik dostępu do informacji publicznej. listopad oferent
Przeprowadzenie 20 lekcji obywatelskich w szkołach średnich w Lublinie. Udział w nich
wzięło ok. 520 uczniów. Poziom wiedzy był zróżnicowany, ale wielu z nich nie
elementarnej wiedzy nt. budżetu miasta, np. ile wynoszą roczne wydatki miasta.

listopad-
grudzień oferent

Publikacja artykułów sponsorowanych w lokalnych mediach oraz uruchomienie portalu
jawnylublin.pl. grudzień oferent

Happening pod ratuszem, promujący portal. Wydarzenie odbyło się później niż planowano
ze względu na późniejsze uruchomienie portalu. Podsumowanie i rozliczenie zadania. grudzień oferent

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
 nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów
 Rezultaty, które udało się osiągnąć:

 -powstanie portalu jawnylublin.pl z informacjami nt. budżetu miasta, rejestrem umów, infografikami i poradnikiem
dostępu do informacji publicznej,

 -przeprowadzone dwa szkolenia nt. prawa do informacji publicznej,
 -zorganizowane lekcje obywatelskie w szkołach średnich,

 -promocja zadania w mediach (22 zamiast planowanych 12 relacji),
 

Rezultaty, których nie udało się osiągnąć wg planowanych wielkości:
 -udział 2 a nie jak planowaliśmy 4 osób w wyjeździe studyjnym do Szczecina,

 -nie udało się zamieścić informacji o umowach, zawieranych przez spółki, bo takie informacje nie zostały w ogóle
udostępnione (pomimo kilku różnych prób - wniosków do spółek, listu otwartego do prezydenta miasta, skargi do
prokuratury oraz jednej skargi na bezczynność do sądu administracyjnego)

 -fundacja zdobyła 1 nowego wolontariusza, zamiast planowanych 2
 -w związku z opublikowaniem portalu na początku grudnia, nie osiągnęliśmy planowanego wskaźnika 4000 odwiedzin w

2014 roku (w grudniu było 1389),

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6) 
 1 portal internetowy jawnylublin.pl,

 1 wyjazd studyjny do Szczecina
 1 nowy wolontariusz fundacji,

 10 infografik dot. wydatków publicznych w Lublinie,
 22 osoby podniosły swoje kompetencje w zakresie korzystania z prawa do informacji publicznej,

 22 informacje w lokalnych mediach nt. działań związanych z realizacją zadania,
 120 wykonanych zdjęć, relacjonujących działania zaplanowane w projekcie,

 400 publikacji z poradnikiem nt. prawa do informacji publicznej,
 520 uczniów szkół średnich uczestniczyło w lekcjach obywatelskich,

 800 ulotek informacyjnych,
 1210 umów zawartych przez urząd miasta wprowadzonych do Totalnego Rejestru Umów Publicznych,

 1389 unikatowych użytkowników odwiedziło jawnylublin.pl w grudniu,
 6205 odsłon strony jawnylublin.pl w grudniu,

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków



 
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) za 2014 r.

  Całość zadania (zgodnie z umową) Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją
zadania) Podział wynikający z punktu II.4 i II.5 wniosku

Koszt
całkowity Z tego z dotacji

z tego z
finansowych

środków
własnych,
środków z

innych źródeł,
w tym wpłat i

opłat
adresatów
zadania

publicznego

z tego pokryty
z wkładu

osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń

wolontariuszy

Koszt
całkowity Z tego z dotacji

z tego z
finansowych

środków
własnych,
środków z

innych źródeł,
w tym wpłat i

opłat
adresatów
zadania

publicznego

z tego pokryty
z wkładu

osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń

wolontariuszy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Koszty osobowe merytoryczne

 1.Oferent-1.trener na szkolenia z dostępu do informacji
publicznych 1200 1200 0 0 1309.71 1200 109.71 0 

2.Oferent-1.przygotowanie infografik nt. finansów miasta i spółek 2500 2500 0 0 2500 2500 0 0 
3.Oferent-1.opracowanie treści podręcznika nt. dostępu do
informacji publicznych 800 800 0 0 800 800 0 0 

4.Oferent-1.analiza budżetu miasta na 2013 i 2014 na potrzeby
portalu 3600 3600 0 0 3600 3600 0 0 

5.Oferent-1.prowadzenie lekcji obywatelskich w szkołach 1200 1200 0 0 1200 1200 0 0 
6.Oferent-1.opracowanie graficzne poradnika nt. dostępu do
iinformacji publicznych 500 500 0 0 500 500 0 0 

OGÓŁEM 9800 9800 0 0 9909.71 9800 109.71 0 

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 
 1.Oferent-1.Obsługa księgowa 1000 1000 0 0 1107 1107 0 0 

2.Oferent-1.Koordynator zadania 4200 4200 0 0 4200 4200 0 0 
3.Oferent-1.koszty telefonu 350 350 0 0 344.98 344.98 0 0 
4.Oferent-1.opłaty pocztowe 200 200 0 0 199.25 199.25 0 0 
5.Oferent-1.materiały biurowe 420 420 0 0 361.63 361.63 0 0 

OGÓŁEM 6170 6170 0 0 6212.86 6212.86 0 0 

III Koszty, związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania
 1.Oferent-1.wynajem sali na szkolenia z dostępu do informacji

publicznych 800 800 0 0 800 800 0 0 

2.Oferent-1.opracowanie rejestru umów urzędu (przepisywanie
danych) 4800 0 0 4800 4800 0 0 4800 

3.Oferent-1.noclegi w Szczecinie (1 noc) 680 680 0 0 440 440 0 0 
4.Oferent-1.wyżywienie w Szczecinie (2 dni) 320 320 0 0 153.8 153.80 0 0 
5.Oferent-1.druk poradnika nt. dostępu do iinformacji publicznych 2100 2100 0 0 1810 1810 0 0 
6.Oferent-1.projekt portalu internetowego 12000 12000 0 0 13000 13000 0 0 
7.Oferent-1.zakup domeny pod portal (na 2 lata) 180 180 0 0 68.88 68.88 0 0 

OGÓŁEM 20880 16080 0 4800 21072.68 16272.68 0 4800 

IV Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 
 1.Oferent-0.     0 0 0 0 

OGÓŁEM     0 0 0 0 

V Koszty wyposażenia, związane z realizacją zadania 
 1.Oferent-1.zakup notebooka 1900 1900 0 0 1749 1749 0 0 

2.Oferent-1.aparat fotograficzny lustrzanka 1300 1300 0 0 1699 1300 399 0 
3.Oferent-1.pakiet MS Office 600 600 0 0 749 749 0 0 

OGÓŁEM 3800 3800 0 0 4197 3798 399 0 

VI Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
 1.Oferent-0.         

OGÓŁEM         

VII Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 
 1.Oferent-1.przejazdy służbowe na trasie Lublin-Szczecin i z

powrotem 640 640 0 0 410.06 410.06 0 0 

OGÓŁEM 640 640 0 0 410.06 410.06 0 0 

VIII Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu
 1.Oferent-1.publikacja ogłoszeń prasowych i artykułów

sponsorowanych 1350 1350 0 0 1541.99 1391.4 150.59 0 

2.Oferent-1.przygotowanie ogłoszeń prasowych i artykułów
sponsorowanych 120 120 0 0 135 135 0 0 

3.Oferent-1.opracowanie graficzne ulotki 150 150 0 0 150 150 0 0 
4.Oferent-1.druk ulotek 300 300 0 0 240 240 0 0 



OGÓŁEM 1920 1920 0 0 2066.99 1916.4 150.59 0 

Ogółem
IX

 43210 38410 0 4800 43869.3 38410 659.3 4800
Ogółem oferent 1 43869,3 38410 659,3 4800

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 0
 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za 2014 r.

Źródła finansowania Całość zadania
(zgodnie z umową)

Za okres realizacji
zadania

 (faktycznie
poniesione wydatki)

 zł % zł %
Koszty pokryte z dotacji 38410 88.89 38410 87.56
   -z tego z odsetek bankowych od dotacji   0 0 
Koszty pokryte z finansowych środków własnych 0 0 659.3 1.5 
Środki z innych źródeł 0 0 0 0 
   - w tym pozyskane od organów administracji 0 0 0 0 
   - wpłaty i opłaty adresatów zadania 0 0 0 0 
   - pozostałe 0 0 0 0 
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń
wolontariuszy, pracy społecznej członków) 4800 10.94 4800 10.94 

Ogółem 43210 100% 43869.3 100%
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

 
Nie dotyczy 

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji
zgromadzonych na rachunku bankowym

 
Nie dotyczy



4. Zestawienie faktur (rachunków) 20144)

Lp. Numer dokumentu
księgowego

Numer pozycji
kosztorysu

(zgodnie z cz II.1 –
rozliczenie ze

względu na rodzaj
kosztów)

Data Nazwa wydatku Kwota(zł)
Z tego ze środków

pochodzących z
dotacji (zł)

Z tego finansowych
ze środków
własnych

Data zapłaty

1 Rachunek nr 2014/12/18 I Poz:2 2014-12-01 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-15 
2 Rachunek nr 2014/12/19 I Poz:2 2014-12-01 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-15 
3 Rachunek nr 2014/12/21 I Poz:2 2014-12-01 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-15 
4 Rachunek nr 2014/12/26 I Poz:2 2014-12-08 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-22 
5 Rachunek nr 2014/12/27 I Poz:2 2014-12-08 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-22 
6 Rachunek nr 2014/12/28 I Poz:2 2014-12-12 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-22 
7 Rachunek nr 2014/12/29 I Poz:2 2014-12-12 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-22 
8 Rachunek nr 2014/12/10 I Poz:2 2014-10-01 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-10-05 
9 Rachunek nr 2014/12/16 I Poz:2 2014-10-30 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-11-30 

10 Rachunek nr 2014/12/20 I Poz:2 2014-12-01 przygotowanie infografiki 250 250 0 2014-12-15 

11 Rachunek Nr 2014/09/9 I Poz:3 2014-09-10 
opracowanie treści podręcznika

nt. dostępu do informacji
publicznych 

800 800 0 2014-09-22 

12 Rachunek 2014/09/7 I Poz:3 2014-09-02 trener na szkolenia z dostępu do
informacji publicznych 

599.97 599.97 0 2014-09-17 

13 Rachunek nr 2014/12/23 I Poz:3 2014-12-04 trener na szkolenia z dostępu do
informacji publicznych 

709.74 600.03 109.71 2014-12-12 

14 Rachunek 2014/09/8 I Poz:4 2014-09-10 analiza budżetu miasta na 2013
i 2014 na potrzeby portalu 

3600 3600 0 2014-09-17 

15 Rachunek nr 2014/12/30 I Poz:5 2014-12-15 prowadzenie lekcji
obywatelskich w szkołach 

1200 1200 0 2014-12-24 

16 Rachunek nr 21/2014 I Poz:6 2014-11-24 
opracowanie graficzne

poradnika nt. dostępu do
iinformacji publicznych 

500 500 0 2014-12-15 

17 0635/06/2014/L II Poz:1 2014-06-25 księgowość 369 369 0 2014-07-21 
18 0747/07/2014/L II Poz:1 2014-07-25 księgowość 369 369 0 2014-08-11 
19 0861/08/2014/L II Poz:1 2014-08-25 księgowość 369 369 0 2014-09-09 
20 Rachunek nr 2014/12/35 II Poz:2 2014-12-23 Koordynator zadania 4200 4200 0 2014-12-28 
21 F/10104677/07/14 II Poz:3 2014-07-03 telefon 42.31 42.31 0 2014-07-18 
22 F/10108209/08/14 II Poz:3 2014-08-03 telefon 46.05 46.05 0 2014-08-18 
23 F/10128645/09/14 II Poz:3 2014-09-03 telefon 78.15 78.15 0 2014-09-19 
24 F/10142360/10/14 II Poz:3 2014-10-03 telefon 55.34 55.34 0 2014-10-17 
25 F/10171222/11/14 II Poz:3 2014-11-03 telefon 64.34 64.34 0 2014-11-17 
26 F/10185548/12/14 II Poz:3 2014-12-03 telefon 58.79 58.79 0 2014-12-17 
27 FV00770/N0801/6/06/14 II Poz:4 2014-06-23 opłaty pocztowe 141.25 141.25 0 2014-06-23 
28 FV00059/N0801/08238700/G/10/14 II Poz:4 2014-10-14 opłaty pocztowe 58 58 0 2014-10-14 
29 F 0502/X/2014 II Poz:5 2014-06-30 materiały biurowe 50.16 50.16 0 2014-06-30 
30 1F23007 II Poz:5 2014-08-26 materiały biurowe 173.26 173.26 0 2014-08-26 
31 172/11/14 II Poz:5 2014-11-30 materiały biurowe 59 59 0 2014-12-02 
32 1F31340 II Poz:5 2014-11-10 materiały biurowe 79.21 79.21 0 2014-11-10 
33 2/07/2014 III Poz:1 2014-09-29 wynajem sali 400 400 0 2014-08-04 
34 FA/4/12/2014 III Poz:1 2014-12-08 wynajem sali 400 400 0 2014-12-15 

35 2409/H/14 III Poz:3 2014-07-06 nocleg w hotelu (440zł) i III.4
wyżywienie (54zł) 

494 494 0 2014-07-06 

36 13/07/2014 III Poz:4 2014-07-05 wyżywienie 32.9 32.9 0 2014-07-05 
37 02/07/2014 III Poz:4 2014-07-06 wyżywienie 66.9 66.9 0 2014-07-06 
38 Rachunek Nr 2014/12/25 III Poz:6 2014-12-05 projekt portalu internetowego 13000 13000 0 2014-12-15 
39 2891/09/2014 III Poz:7 2014-09-26 zakup domeny 68.88 68.88 0 2014-09-26 

40 14/12/2014 III Poz:7 2014-12-09 druk publikacji (1810zł) i
VIII.4 ulotek (240zł) 

2050 2050 0 2014-12-12 

41 Lu/2014/09/00459 V Poz:1 2014-09-17 komputer (1749zł) i V.3 MS
Office (749zł) 

2498 2498 0 2014-09-17 

42 58/LU1/2014 V Poz:2 2014-06-16 aparat fotograficzny 1699 1300 399 2014-06-16 

43 IC023700725 VII Poz:1 2014-07-04 przejazdy służbowe na trasie
Lublin-Szczecin i z powrotem 

88 88 0 2014-07-04 

44 IC023700736 VII Poz:1 2014-07-04 przejazdy służbowe na trasie
Lublin-Szczecin i z powrotem 

112.03 112.03 0 2014-07-04 

45 AB071940341 VII Poz:1 2014-07-06 przejazdy służbowe na trasie
Lublin-Szczecin i z powrotem 

112.03 112.03 0 2014-07-06 

46 82022002467 VII Poz:1 2014-07-06 przejazdy służbowe na trasie
Lublin-Szczecin i z powrotem 

98 98 0 2014-07-06 



47 F20140005271/BLU VIII Poz:1 2014-12-22 publikacja artykułu
sponsorowanego 

599.99 449.4 150.59 2014-12-31 

48 03250F1412L01 VIII Poz:1 2014-12-29 publikacja artykułu
sponsorowanego 

492 492 0 2014-12-31 

49 FA/0449/01016/14/LU VIII Poz:1 2014-12-29 publikacja artykułu
sponsorowanego 

450 450 0 2014-12-31 

50 Rachunek nr 2014/12/22 VIII Poz:2 2014-12-01 
przygotowanie ogłoszeń
prasowych i artykułów

sponsorowanych 
135 135 0 2014-12-11 

51 Rachunek nr 20/2014 VIII Poz:3 2014-11-24 opracowanie graficzne ulotki 150 150 0 2014-12-15 

Suma: 39069.30 38410 659.3  

Część III. Dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje:
 

Załączniki za 2014 r.:5)
 

Oświadczam(-y), że:
 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);

 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;

 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11);

 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)12))

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów) 
 

Poświadczenie złożenia sprawozdania4):

Adnotacje urzędowe 4):

POUCZENIE
 Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na

adres Instytucji Wdrażającej. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności



podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem
przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 
1) Niepotrzebne skreślić. 

 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

 4) Wypełnia Zleceniodawca.
 5)Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem

zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie
wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych
odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
 7) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 

 8) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno
zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej
części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna
być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób
trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było
przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być
podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. 

 W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur
(rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez
Zleceniodawcę.

 9) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy
realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki
prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów
przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów
odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 10) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 11) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.
 

* Niepotrzebne skreślić.


