
Załącznik Nr 10

do Instrukcji monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych

................................................................................................
Jednostka / Wydział 

       (pieczęć)

za okres od  ............. do ............ roku 200.... .

Wszystkie kwoty w zł Wszystkie planowane środki w p.c. roku ..............

1 Numer i nazwa zadania

2 Klasyfikacja zgodnie z Uchwałą Budżetową (Dział/ Rozdział/ §)

Stan przygotowania inwestycji do realizacji
Data rozpoczęcia 

działań
Data uzyskania efektu Nr decyzji Projektant / Wykonawca Koszt uzyskania efektu 

3. Opracowanie studium przedprojektowego

4 Uzyskanie warunków technicznych zasilania

5
Przetarg i podpisanie umowy 
na opracowanie koncepcji  

6 Opracowanie koncepcji

7 Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych

8
Przetarg i podpisanie umowy 
na opracowanie projektu budowlanego  

9 Wykonanie projektu budowlanego

10 Pozyskanie terenu

11
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
z uprawomocnieniem

Stan realizacji inwestycji Tryb przetargu
Data podpisania 

umowy  
Nr umowy Kwota umowna

Termin umowny 
zakończenia realizacji

12 Przetarg i podpisanie umowy na realizację  

13 Wykonawca / Generalny Realizator

Charakterystyka rzeczowa inwestycji

14
Zakres rzeczowy roku sprawozdawczego 

z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania
Zakres wykonany w okresie sprawozdawczym

% realizacji zakresu 
w roku sprawozd.

14.1

15 Zakres rzeczowy do wykonania po roku sprawozdawczym do zakończenia realizacji / parametry /

15.1

Roczne sprawozdanie z przygotowania i realizacji inwestycji
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Charakterystyka finansowa inwestycji

Finansowanie przygotowania inwestycji do realizacji w 
roku sprawozdawczym

% realizacji planowanych 
środków w roku sprawozd.

16 Ogółem,   w tym:

16.1 Budżet Miasta

16.2 Inne żródła: nazwa / kwota

Finansowanie przygotowania inwestycji do realizacji od 
rozpoczęcia przygotowania do zakończenia okresu 

sprawozdawczego

% realizacji całkowitych 
planowanych środków 

17 Ogółem, w tym:

17.1 Budżet Miasta

17.2 Inne żródła: nazwa / kwota

18 Kwota

% realizacji planowanych 
środków w roku sprawozd.

19 Ogółem, w tym:

19.1 Budżet Miasta

19.2 Inne żródła: nazwa / kwota

% realizacji całkowitych 
planowanych środków 

20 Ogółem, w tym:

20.1 Budżet Miasta

20.2 Inne żródła: nazwa / kwota

21 Kwota

22

Uwagi

Data Podpis

Osoba  monitorująca w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (SR-02-2):

(data i podpis):

Planowane środki finansowe w roku 
sprawozdawczym

Całkowite planowane środki finansowe na 
przygotowanie zadania

Finansowanie realizacji inwestycji w roku 
sprawozdawczym

Finansowanie realizacji inwestycji od rozpoczęcia 
realizacji do zakończenia okresu sprawozdawczego

Całkowite planowane środki finansowe na 
realizację zadania 

(w cenach bieżących)

Planowane środki do zakończenia przygotowania inwestycji po roku sprawozdawczym

Odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania:

Nr   tel.

Poniesione koszty na przygotowanie 
i realizację zadania 
(suma poz.16 i 19)

Calkowite poniesione koszty na realizację 
wg faktur

Planowane środki finansowe na realizację w 
roku sprawozdawczym

Poniesione koszty wg faktur 
w okresie sprawozdawczym

Odpowiedzialny za realizację zadania:

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

Dyrektor Jednostki realizującej

Calkowite poniesione koszty na przygotowanie 
wg faktur

PRZYGOTOWANIE  INWESTYCJI

%  całkowitych planowanych środków 
na przygotowanie 

 (data i podpis)

Poniesione koszty wg faktur

Planowane środki do zakończenia zadania
(suma poz. 17 i 20)

% całkowitych planowanych środków na realizację inwestycji

Planowane środki do zakończenia realizacji inwestycji po roku sprawozdawczym

REALIZACJA  INWESTYCJI

Całkowita wartość zadania
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