
Załącznik nr 3

do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania – będącego delegacją ustawową art. 19 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego

Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)

.................................................................................
(tytuł zadania publicznego- zapis zgodny z umową)

w okresie od 25.09.2014 do 31.12.2014

określonego w umowie nr 2/DSI/ZP3/2014

zawartej w dniu 9 grudnia 2014 roku pomiędzy

Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
(nazwa Zleceniodawcy)                

a Fundacją Wolności w Lublinie, KRS nr 0000428743
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub

ewidencji3))
                                                     

Data złożenia sprawozdania4) 

30.01.2015

1



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 publicznego zostały osiągnięte. Powstał portal internetowy 
sprawdzmiasto.pl, zawierający bazę danych z ponad 500 rekordami dotyczącymi 18 miast wojewódzkich w 
kraju, dopasowanymi do 30 różnych kategorii. Wszystkie dane zostały dopasowane do zestandaryzowanego 
formatu. Wynika to z tego, że każde miasto ma dużą swobodę w określaniu tych wartości. I tak np. cena 
biletu jednorazowego komunikacji miejskiej w jednym mieście może być stała, a w innym zależna od czasu 
przejazdu. Ponadto miasta stosują różne cenniki, np. w jednym mieście może istnieć kilka stawek cen za 
wodę. Podczas zbierania danych, zrezygnowaliśmy z zamieszczenia na portalu wskaźnika cen ogrzewania, 
ponieważ okazała się, że w jednym mieście może istnieć kilkanaście różnych stawek, co sprawiło, że podanie
jednej uniwersalnej wartości było niemożliwe.

W sumie zebrano dane z 18 miast, dotyczące:
a) 13 kategorii kosztów życia: podatek od nieruchomości, opłata za posiadanie psa, opłata za wodę i ścieki, 
opłata za wywóz śmieci (według 4 sposobów naliczania), ceny jednorazowego oraz miesięcznego biletu 
komunikacji miejskiej, pierwsza godzina parkowania oraz abonament roczny w strefe płatnego parkowania, 
miesięczny czynsz w mieszkaniach komunalnych oraz opłata za godzinę usług opiekuńczych.
b) 12 kategorii ulg i beneftów: liczba punktów darmowego dostępu do internetu, liczba żłobków i 
przedszkoli, ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, stopa bezrobocia 
oraz liczba ofert pracy, budżet miejskiego programu stypendialnego, wymagana ilość oddanej krwi 
wymaganej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla kobiet i mężczyzn, oferta miejskiej karty 
dużej rodziny.
c) 5 kategorii kosztów prowadzenia działalności gospodarczej: podatek od środków transportowych od 
samochodu ciężarowego o masie 10 ton i autobusu poniżej 30 miejsc, dzienna opłata targowa, informacji o 
programie ulg dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

W czasie realizacji zadania okazało się, że zarówno sam proces zebrania danych, jak i przygotowanie serwisu
internetowego zajęło więcej czasu, niż początkowo planowano. Ponadto w toku realizacji zadania okazało 
się, że dane publiczne dotyczące tego samego zagadnienia mogą mieć różne wartości (np. inne w Biuletynie 
Informacji Publicznej a inne podawana przez urząd miasta lub Główny Urząd Statystyczny). W przypadku 
wątpliwości, na portalu w pierwszej kolejności zostały zamieszczone dane, otrzymane bezpośrednio od 
urzędów miast.

Nie udało się zebrać wszystkich zaplanowanych danych. Na portalu brakuje jeszcze kilkunastu rekordów, 
które postaramy się niezwłocznie uzupełnić, weryfkując je poprzez urzędy miast.

W drugiej połowie grudnia ruszyła kampania promocyjna serwisu za pomocą narzędzi reklamy kontekstowej
Google AdWords i portalu Facebook.

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 Terminy  realizacji Zleceniobiorca(-y)  lub  inny  podmiot,
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zadania  publicznego  wraz  z  krótkim  opisem

wykonania zadania

poszczególnych

działań

który wykonywał działanie               w

zakresie  realizowanego  zadania

publicznego 

Opracowanie szczegółowych funkcjonalności oraz 
wyglądu portalu.

Zebranie i analiza danych publicznych z 18 miast 
wojewódzkich w kraju (opracowanie jednolitego 
formatu zbieranych danych). Dane były zbierane na
podstawie informacji zawartych w Biuletynach 
Informacji Publicznej, stronach internetowych 
urzędów, portalach z publicznymi danymi, bazach 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, zapytań 
wysyłanych do urzędów.

Testowanie poszczególnych funkcjonalności 
portalu i naprawa zauważonych błędów i 
nieprawidłowości. W czasie testowania 
wyłapaliśmy kilka błędów, zw. głównie z 
wizualizacją i wczytywaniem danych.

Rozpoczęcie kampanii reklamowej w Google 
AdWords i na portalu społecznościowym Facebook.

Podsumowanie i zakończenie realizacji zadania

listopad

Do 8 grudnia

grudzień

19 grudnia

do 31 grudnia

Oferent

jw.

jw.

jw.

jw.

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 

wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy
 

4. Opis osiągniętych rezultatów

Rezultaty realizacji zadania publicznego:

- Portal internetowy zawierających dane publiczne dot. jakości i kosztów życia w 18 największych miastach 
w Polsce,

- Kampania promocyjna portalu w Google AdSense i na Facebooku, promująca wykorzystanie danych 
publicznych,

- 1000 unikatowych odwiedzin w ciągu niespełna miesiąca od uruchomienia portalu,

- publikacja artykułu nt. portalu w branżowej prasie „IT w Administracji” (styczeń 2015),

- publikacje w lokalnych mediach (http://radioer.pl/informacje/2/28998/, http://centrum.fm/na-portalu-
sprawdzmiasto-pl-mozemy-porownac-koszt-zycia-w-dwoch-polskich-osrodkach-miejskich/  ,   
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17332079,Gdzie_mmieszkac_m_mW_mLuublinie_mczy_mw_mSzczecinie_m_mPorowna
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http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17332079,Gdzie_mieszkac__W_Lublinie_czy_w_Szczecinie__Porownaj.html#BoxLokLubLink
http://centrum.fm/na-portalu-sprawdzmiasto-pl-mozemy-porownac-koszt-zycia-w-dwoch-polskich-osrodkach-miejskich/
http://centrum.fm/na-portalu-sprawdzmiasto-pl-mozemy-porownac-koszt-zycia-w-dwoch-polskich-osrodkach-miejskich/
http://radioer.pl/informacje/2/28698/


j.html#BoxLuokLuubLuink  , http://centrum.fm/porownaj-koszt-zycia-w-miastach-polski-fundacja-wolnosci-  
przygotowala-specjalny-portal-internetowy-gdzie-mozemy-to-zrobic/)

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6) 

1 opublikowany portal,
ponad 500 rekordów znajdujących się w bazie danych portalu,
1000 unikatowych odwiedzin w ciągu niespełna miesiąca od uruchomienia portalu,
1 artykuł nt. portalu w branżowej prasie

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp. Rodzaj kosztów  Całość zadania zgodnie z umową (w zł)  Bieżący okres sprawozdawczy - za okres 
realizacji zadania publicznego (w zł)

 k
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 c
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ji z tego 

pokryty 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 
wolontarius
zy

 k
os

zt
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ty
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 d
ot
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ji z tego z 

finansowy
ch 
środków 
własnych, 
środków
z innych 
źródeł, w 
tym wpłat 
i opłat 
adresatów 
zadania 
publiczneg
o

z tego  
pokryty z 
wkładu 
osobowego,
w tym 
pracy 
społecznej 
członków 
i świadczeń
wolontarius
zy 

I Koszty merytoryczne18) po stronie 
Fundacji Wolności:
1) Analiza danych publicznych z 
miast – umowa cywilnoprawna
2) Projekt portalu wraz z grafką, 
kodowaniem i wprowadzaniem 
treści – umowa cywilnoprawna lub 
faktura
3) zakup zdjęć na portal
4) zakup domeny internetowej na 2 
lat

12 900 zł

39 000 zł
1800 zł

110 zł

11 900 zł

34000 zł
1800 zł

-

700 zł

5 000 zł
-

110 zł

-

-
-

-

12 900
zł

39 000
zł

1800 zł

123 zł

11 900 zł

34 000 zł
1800 zł

-

700 zł

5 000 zł
-

123 zł

-

-
-

-

II Koszty obsługi20) zadania 
publicznego, w tym koszty 
administracyjne po stronie oferenta :
1) koordynacja projektu – umowa 
cywilnoprawna
2) księgowość - faktura

3900 zł

738 zł

3900 zł

-

-

738 zł

-

-

3900 zł

738 zł

3900 zł

-

-

738 zł

-

-
III

Inne koszty, w tym koszty 
wyposażenia i promocji po stronie 
Fundacji Wolności :
1) kampania Google AdSense
2) kampania Facebook
3) Przygotowanie kreacji 
reklamowych

1200 zł
1200 zł
900 zł

1200 zł
1200 zł
900 zł

-
-
-

-
-
-

1200 zł
1200 zł
900 zł

1200 zł
1200 zł
900 zł

-
-
-

-
-
-

4

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17332079,Gdzie_mieszkac__W_Lublinie_czy_w_Szczecinie__Porownaj.html#BoxLokLubLink


IV Ogółem
91 148 zł 54 900 zł 9548 zł 0 zł 91 191 

zł
54 900 zł 9591 zł 0 zł
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania

(zgodnie z umową) 

Bieżący okres

sprawozdawczy – za okres realizacji zadania

zł % zł %
Koszty pokryte z dotacji:

Z tego z odsetek bankowych
od dotacji

54600 89,29 54600 89,27

Koszty pokryte

ze środków finansowych 

własnych:

6548 10,71 6561 10,73

Koszty pokryte ze środków  

finansowych z innych źródeł

(ogółem): 

Z tego:

Z wpłat i opłat adresatów 

zadania publicznego:

Z finansowych środków

z innych źródeł publicznych 

(w szczególności: dotacji

z budżetu państwa lub 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, 

funduszy celowych, 

środków z funduszy 

strukturalnych:

Z pozostałych źródeł:

- - - -

Koszty pokryte z wkładu 

osobowego

(w tym świadczeń 

wolontariuszy, pracy 

społecznej członków)

- - - -

Ogółem: 61 148 zł 100% 61 161 zł 100%
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Uwagi, które  mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

Zdecydowano się na wykupienie domeny internetowej sprawdzmiasto.pl od razu na trzy lata, 

zamiast planowanych dwóch, ze względu na niedużo większą dopłatę.

3.  Informacja  o  kwocie  przychodów  uzyskanych  przy  realizacji  umowy  i  odsetek

bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Na potrzebę  realizacji  zadania  utworzono oddzielny  rachunek  bankowy.  Podczas  realizacji

zadania na rachunku pojawiły się odsetki w kwocie 21,43 zł. Środki te zostały zwrócone na

konto Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 30 stycznia 2015 roku wraz z odsetkami

ustawowymi  (na  podstawie  kalkulatora  odsetek  za  zwłokę  od  należności  podatkowych,

udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów).

4. Zestawienie faktur (rachunków)9) 

Lp. Numer 

dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

(zgodnie

z częścią 

II.1 – 

rozliczeni

e ze 

względu 

na rodzaj 

kosztów)

Data 

wystawieni

a 

dokumentu 

księgowego

Nazwa

kosztu

Kwota (zł) Z tego

ze 

środków

pochodząc

ych

z dotacji 

(zł)

Z tego ze  

środków 

finansowych 

własnych, 

środków

z innych źródeł 

w tym wpłat i 

opłat adresatów 

zadania 

publicznego (zł)

Data zapłaty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1219/11/2014/Lu 

1857/12/2014

Rach 2014/12/31

Rach 2014/12/32

Rach 2014/12/33

Rach 2014/12/34

f-r 5/12/14

f-r 9/12/14

Rach 2014/12/39

f-r 10/12/14

1218/12/2014/Lu 

II.2

I.4

I.1

I.1

I.1

I.1

I.2

I.3

II.1

III

II.2

28.11.2014

16.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

22.12.2014

22.12.2014

23.12.2014

30.12.2014

30.12.2014

księgowość

zakup domeny

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

projekt portalu

zakup zdjęć

koordynator

promocja

księgowość

369,00

123,00

4200,00

3500,00

2100,00

2800,00

39000,00

1800,00

3900,00

3000,00

369,00

0,00

0,00

3500,00

3500,00

2100,00

2800,00

34000,00

1800,00

3900,00

3000,00

0,00

369,00

123,00

700,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

369,00

31.12.2014

16.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

29.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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Część III. Dodatkowe informacje

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

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

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

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

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

Załączniki:10)

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

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

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

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)
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Poświadczenie złożenia sprawozdania4)

 

Adnotacje urzędowe4) 

 

______________

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres
Zleceniodawcy. 
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) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy
wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
9) 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.

10) 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.). 

11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo  zamówień publicznych.
12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.
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