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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 393/2004

Prezydenta Miasta
Krakowa

z dnia 18 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE KULTURY

...........................................................................................
 (data wpływu sprawozdania do UMK - wypełnia Urząd)

.     ....................................................                                        ......................................................
(pieczątka Partnera / wykonawcy zadania)                           (termin rozliczenia zadania / przesięwziecia)

1. Nazwa przedsięwzięcia:

2. Termin wykonania :

planowany we wniosku:

faktyczny :

3. Miejsce realizacji :

4. Zasięg (informacja o osobach objętych realizowanym przedsięwzięciem, liczba osób, ilość
godzin):

5. Cel zadania:
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6. Uzyskane efekty:

7. Zastosowane formy promocji Miasta przy realizacji przedsięwzięcia:

8. Inne uwagi (np. trudności związane z realizacją przedsięwzięcia:

Źródłowe dokumenty finansowe znajdują się w:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie, kontakt telefoniczny:

Podpisy osób upoważnionych do rozliczania dotacji ze środków Gminy

(pieczątka i podpis)                                                                                        (pieczątka i podpis)

W przypadku braku miejsca na niniejszym formularzu proszę załączyć do niego dodatkowe informacje.

Sprawozdanie stanowi integralną część rozliczenia umowy o dotację przedsięwzięcia kulturalnego.
Podane w nim dane nie będą wykorzystywane, rozpowszechniane ani publikowane. Służą do analizy
realizacji projektu pod względem merytorycznym.
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Ocena merytoryczna przedsięwzięcia:
(wypełnia Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)

Podpis: .......................................
Data: ..................................
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Zestawienie wszystkich kosztów i przychodów zadania realizowanego przez

................................................................................... dofinansowanego zgodnie z umową
(nazwa zleceniobiorcy / Partnera)

nr .......................................... z dnia ................................................

Tytuł  zadania: ......................................................................................................................

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

Sporządzić na podstawie oryginałów faktur i rachunków

1. KOSZTY OGÓŁEM

L.p. Rodzaj poniesionych
kosztów/ przeznaczenie

wydatków *

Kwota
kosztorysowa
zadania (zł)
według do

umowy

Kwota wynikowa
zadania (zł)

według
faktury/rachunku

Nr .........
Data..........

faktury/rachunku **

Nr pozycji
w ewidencji
finansowo –
księgowej

zleceniobiorcy

RAZEM:

* Przeznaczenie wydatków należy wymienić na podstawie załącznika nr 3 do umowy
(poz. III. Koszty).

 ** Przy numerach rachunków dotyczących wypłat honorariów i wynagrodzeń należy podać
numer i datę umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

W przypadku braku miejsca na niniejszym formularzu, proszę oddzielnie ponumerować
powielone strony.
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2. FINANSOWANIE KOSZTÓW ZADANIA

Środki według
planu/wniosku

Środki według
rozliczenia końcowegoŹródła finansowania zadania

w złotych % w złotych %
WEWNĘTRZNE

Środki własne zleceniobiorcy zadania (Partnera)

Przychody (środki uzyskane z realizacji
przedsięwzięcia) ogółem :

w tym:
1)  sprzedaż (publikacje, bilety, opłaty

uczestników, rejestracje TV)
2) wpływy z reklam
3) inne (akredytacje, itp.)

ZEWNĘTRZNE
Ogółem:

w tym:
Sponsorzy komercyjni (firmy, itp.) .
Sponsorzy niekomercyjni (instytucje, fundacje
itp.
Inne (np. kredyty)
Środki z budżetu Gminy Miejskiej Kraków

Razem źródła finansowania: 100 % 100 %

3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRZYCHODÓW

L. p. Źródła przychodów Kwota w zł Sposób wykorzystania Kwota w zł
Różnica

3 - 5
1 2 3 4 5 6

Razem : Razem :
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Informacja o stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

1. Wyboru trybu dokonano na podstawie art. .................... ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177).

lub/i

2. Przepisów ustawy nie stosowano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177).

Kraków,  dnia ______________

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


