
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 393/2004

 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W DZIEDZINIE KULTURY

..............................................                               .......................................................
(termin rozliczenia zadania)               (data wpływu sprawozdania do UMK - wypełnia Urząd)

1. Pełna nazwa Partnera / wykonawcy zadania:

2. Adres siedziby:

3.  Numery telefonów, fax, e-mail :

4. Osoby upoważnione do rozliczania dotacji ze środków gminy (imię, nazwisko, funkcja) :

Tytuł zadania / przedsięwzięcia kulturalnego:                         Termin realizacji:

_________________________________________________                _____________________

_________________________________________________                          Miejsce realizacji:

                                                                                                                      ______________________

Wysokość przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia:

Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia, określonego w § 1 ust.1 umowy

w zakresie: .............................................................................................................................................

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

Ostateczny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:
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Oświadczam (-y), iż zostały wypełnione zobowiązania określone w umowie

Nr  .......................................................................    z dnia   ...........................................,

a w szczególności § 2 umowy, w tym:

1. zapewnienia na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy pozostałej części środków
finansowych ze źródeł innych niż budżet Miasta,

2. wydatkowania środków z budżetu Miasta, zgodnie z Ustawą z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177),

3. spełnienia wymogów wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 z
późniejszymi zmianami.

Kraków, dnia ....................... .....................................................          ...............................................
(pieczęć firmowa organizatora                   (podpis i pieczęć osoby/osób
            przedsięwzięcia)          reprezentujących organizatora)
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Zestawienie dowodów księgowych przedkładanych do rozliczenia dotacji w kwocie ............................

Tytuł przedsięwzięcia: ______________________________________________________________________________________________

W przypadku powielania tabeli proszę oddzielnie ponumerować tę stronę
Dowód księgowy

(dotyczy kosztów dofinansowywanych przez Miasto )
Kwota,

na jaką opiewa
faktura, rachunek

W tym kwota
dofinansowana

ze środków  Miasta

L.p. Nazwa działania:
Nazwa wydatku – rodzaj kosztów

( dotyczy dofinansowania
ze środków Miasta ) Nazwa

(faktura, rachunek,
umowa itp. )

Numer Data wystawienia

          Razem:

Kraków, dnia .......................  .....................................................          ...............................................
(pieczęć firmowa organizatora            (podpis i pieczęć osoby/osób
            przedsięwzięcia)             reprezentujących organizatora)


