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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy
poszczególnych polach oraz w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład:„Częściowe/Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania Częściowe*/Końcowe*

Okres, za jaki jest składane
sprawozdanie

Od: 2019-04-01 Do: 2019-09-30

Tytuł zadania publicznego POP!Kultura

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)
Stowarzyszenie Rozwoju "inspiracje"

Data zawarcia umowy 2019-03-22 Numer umowy, o ile został
nadany

13/KU/NGO/2019

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w
wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Zakładane cele zostały zrealizowane - przeprowadzono 10 spotkań interaktywnych dla młodzieży o tematyce
popkulturowej. Dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących uczestnicy projektu mogli zwiększyć swoje
umiejętności interpersonalne oraz wygłaszać własną opinię na forum grupy. Zadania przydzielone uczestnikom
znacząco zwiększyły umiejętności pracy w grupie i wyszukiwania informacji. Dobór tematów dyskusji i narzędzi
pozwolił na zwiększenie umiejętności rozumienia kontekstów kulturowych i historycznych, wyszukiwania
inspiracji i związków w dziedzinach, których dotyka popkultura.

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach
zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim
stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)
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Rezultaty twarde:
- 10 spotkań po 2 godziny w formie warsztatów interaktywnych,
- 1 album zdjęć dokumentujący działania projektowe,
- 30 plakatów promujących działania projektowe.

Rezultaty miękkie:
- zwiększenie integracji wśród uczestników projektu, zwiększenie umiejętności pracy w grupie (m.in. poprzez
realizację zadań grupowych);
- wzmocnienie pozytywnych postaw, wzmocnienie pewności siebie (m.in. poprzez dyskusje, pracę w grupie,
wyrażaniu swojej opinii na forum grupy);
- wzrost umiejętności komunikacyjnych (m.in. poprzez dyskusje, pytania problemowe);
- zwiększenie umiejętności wykorzystywania popularnych nośników w celu poszerzania wiedzy oraz
zwiększenie chęci poszukiwania źródeł i kontekstu przyswajanych treści (m.in. poprzez wykonywanie zadań
warsztatowych przy użyciu komputerów, telefonów, tabletów);
- zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i kulturalne (m.in. poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz
poza projektowych spotkaniach np. seanse filmowe w kinie)
- zwiększenie wiedzy uczestników na temat sposobu realizacji oraz ilości pracy włożonej w produkcję treści
kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem treści popkulturowych (poprzez realizację zadań warsztatowych,
uczestnictwo w dyskusji, uczestnictwo w wykładach);

Wzrost powyższych umiejętności można było zauważyć u co najmniej 60% uczestników projektu. Powyższe
umiejętności są niezbędne do tego, aby móc rozpoznawać i sortować ogólnodostępne treści i zachowania w
zakresie ich jakości. Osiągnięte rezultaty w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celu.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Rezultaty zadania publicznego Poziom osiągnięcia rezultatów Sposób monitorowania
rezultatów/źródło informacji
o osiągnięciu wskaźnika

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych
działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie
należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji
działania przez podmiot niebędący stroną umowy 1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

1. Promocja i rekrutacja
Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-09-30
Opis: -przygotowanie materiałów promocyjnych takich jak projekt plakatów i ulotek, wydruk materiałów;
-przygotowanie materiałów prasowych i spotkań informacyjnych w szkołach;
-Promocja projektu w lokalnych mediach;
poprzez media elektroniczne i internetowe, poprzez plakaty i ulotki kolportowane m.in. w słupskich szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych;
-Umieszczanie bieżących informacji o realizacji projektu na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na
portalach społecznościowych zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi promocji informacji z UM;
- spotkania informacyjne w szkołach;

Rekrutacja do projektu była prowadzona przez cały czas trwania projektu - każdorazowo przez spotkaniem.
Rekrutacja była prowadzona we współpracy z Wydziałem Edukacji UM i dzięki uprzejmości dyrekcji szkół
średnich i podstawowych (m.in. poprzez informacje w dziennikach elektronicznych czy poprzez plakaty
informacyjne w szkołach). Na spotkaniach, zależnie od tematyki pojawiały się nowi zainteresowani oraz osoby,
które brały udział we wcześniejszych spotkaniach. Łącznie we wszystkich spotkaniach brały udział 103 osoby
(unikalna obecność).

Wolontariat: kolportaż materiałów promocyjnych 20h
Wykorzystanie zasobu rzeczowego:
- Sprzęt biurowy (kopiarka, drukarka, komputery) - sprzęt wykorzystany do druku dokumentów projektowych
(zgłoszenia, listy obecności, zlecenia, oświadczenia) oraz do przygotowania i wydruku materiałów
promocyjnych.
Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie dotyczy
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2. 10 spotkań w formie warsztatów interaktywnych
Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-09-30
Opis: 10 spotkań trwających min. 2 godziny każde w formie warsztatów
interaktywnych. Warsztaty skupiały się wokół problemów społecznych, stereotypów i archetypów zachowań,
postaci.

Tematyka zajęć dotyczyła:
13.05.2019: 1. 50 odcieni szarości, czyli wielowymiarowość postaci – czy każde zło jest do końca złe, czyli
motywy jednostek,
które zmieniają życie mas na przykładzie wybranych postaci (Thanos, Lucifer, Darth Vader, Wade Wilson, itd.)
oraz
wykorzystanie fenomenu postaci w kampaniach społecznych.
28.05.2019: 2. Seriale, ach seriale – pojęcie Binge Watching, fenomen Netflix’a, ucieczka w fikcyjny świat
„pożeraczy czasu” oraz
co da ci serial czego film dać ci nie może na przykładzie wybranych pozycji.
13.06.2019: 3. Na czym polega sukces Wiedźmina – język, fabuła i interpretacje przeniesione z kart książki na
małe ekrany, gry
komputerowe i planszówki, czyli uniwersalność i wszechstronność stworzonego świata zawierającego elementy
słowiańskich legend. Warsztaty zakończone turniejem Gwinta.
25.06.2019: 4. Star Wars, czyli film o zbuntowanym nastolatku – wielowątkowość fabuły poruszająca pokolenia,
niezwykłe
efekty specjalne, scenografie i materiały wykorzystane podczas produkcji, unikalny język, symbolizm, kreowanie
postaci w
nieoczywisty sposób oraz wątek wojny fizycznej i politycznej.
11.07.2019: 5. RPG bez prądu – o fenomenie, systemach i mechanice gry plus mini zadanie fabularne.
23.07.2019: 6. Wojna tytanów – Marvel vs. DC– sposób budowania postaci, inspiracje i tło historyczne
wykorzystywane w
fabule, kto właściwie był pierwszy i po co to wszystko?
07.08.2019: 7. Stany Zjednoczone jako gąbka kulturowa – źródło wszelkich trendów, potęga mediów
społecznościowych,
stereotypy i podziały społeczne, intrygi polityczne i kompleks zbawcy na przykładzie wybranych filmów i seriali
oraz Wielka
Brytania jako narodowościowy tygiel – źródło subkultur, od epoki wiktoriańskiej do steampunk’u, czarny humor,
tajemnice i legendy na podstawie wybranej literatury, seriali i filmów.
20.08.2019: 8. Słów kilka o tym co czyha w ciemności i odmętach fabuły, czyli co łączy ZOMBIE i telefon? Do
tego postapo, czyli
gorzej już być nie może? – budowanie świata i postaci, problemy odległe, a jednak symboliczne i tak bardzo
bliskie.
10.09.2019: 9. Silna słaba płeć, czyli księżniczki, które nie potrzebują rycerza – silne kobiety w literaturze i filmie
na przykładzie
wybranych postaci (m.in. Kapitan Marvel, Czarna Wdowa, Wonder Woman, Kobieta Kot i wiele innych)
24.09.2019: 10. Jak czerpać z Popkultury, czyli drogowskazów kilka…na przyszłość. Popkultura z głową na co
dzień i od święta,
słoik pomysłów.

Spotkania odbyły się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej na ul.
Niedziałkowskiego 6

Wolontariat: pomoc w przygotowaniu spotkań 20h
Wykorzystanie zasobu rzeczowego:
- Sprzęt biurowy (kopiarka, drukarka, komputery) - sprzęt wykorzystany do druku dokumentów projektowych
(zgłoszenia, listy obecności, zlecenia, oświadczenia) oraz przy przygotowaniu do spotkań (research,
opracowanie zadań warsztatowych, wydruk)
- aparat fotograficzny - dokumentacja zdjęciowa
Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie dotyczy
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3. Monitoring i ewaluacja
Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-09-30
Opis: - Zostały przygotowane narzędzia ewaluacyjne oraz plan ewaluacji; - przeprowadzono monitoring mediów,
wszystkie notatki prasowe znajdują się w dokumentacji projektowej;
- Podczas spotkań wykorzystywano kupony ewaluacyjne, uwagi i sugestie zbierano do zamkniętej skrzynki;
- Po każdych warsztatach odbyło się spotkanie podsumowujące z prowadzącymi;
Wszystkie sugestie i uwagi opracowano w formie notatki.

Wolontariat: monitoring i ewaluacja 10h, rozliczenie księgowe projektu 10h
Wykorzystanie zasobu rzeczowego:
- Sprzęt biurowy (kopiarka, drukarka, komputery) - sprzęt wykorzystany do przygotowania dokumentów i
sprawozdań.
Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie dotyczy

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na
jego wykonanie 2)

nie dotyczy
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1.Rozliczenie wydatków w latach 2019 - 2019

Kategor
ia

kosztu

Rodzaj kosztów Koszty zgodnie z umową (w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

koszt
całkowity

z dotacji z innych
środków
finansow
ych3)

z wkładu
osobowe
go4)

z wkładu
rzeczow
ego5) , 6)

Numer(
y) lub
nazwa(-
wy)

działania
(-łań)

zgodnie
z umową

całkowite
wydatki

z dotacji
7)

z innych
środków
finansow
ych3)

z wkładu
osobowe
go4)

z wkładu
rzeczow
ego5) , 6)

Numer(
y) lub
nazwa(-
wy)

działania
(-łań)

zgodnie
z umową

I
Koszty merytoryczne

Nr poz. Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Rozwoju "inspiracje"

1. Wynagrodzenie
prowadzących
(2 os x
10spotkańx2hx
87,50 zł/h - um.
cywilno-prawne,
umowa o pracę)

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 2 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 2



dokument wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4b58-53e1-c6d8
Strona: 6

2. Materiały
zużywalne
(papier ksero,
długopisy,
materiały
eksploatacyjne
w celach
promocji oraz
prowadzenia
warsztatów)
oraz materiały
merytoryczne
na potrzeby
przeprowadzen
ia zadania
(m.in. ksiązki i
publikacje
niedostępne w
słupskich
bibliotekach,
itp.) - kpl.

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3 725,13 500,00 225,13 0,00 0,00 1,2,3

3. Praca
wolontariuszy w
przygotowaniu
spotkań
(2hx1osx25,00z
łx10spot.)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1,2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1,2

4. Praca
wolontariuszy -
kolportaż
materiałów
promocyjnych,
rekrutacja (2os
x 25,00zł/h x
10h)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1

Razem: 5 000,00 4 000,00 0,00 1 000,00 0,00 5 225,13 4 000,00 225,13 1 000,00 0,00

II
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

Nr poz. Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Rozwoju "inspiracje"
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1. Księgowość –
wolontariat
(10hx1osx50,00
zł)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

2. Monitoring i
ewaluacja –
wolontariat
(10hx1osx50,00
zł)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

3. Koordynator
projektu (um.
cywilno-prawna
lub um. o
pracę)

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

Razem: 1 600,00 0,00 600,00 1 000,00 0,00 1 600,00 0,00 600,00 1 000,00 0,00

III Koszty
poszczególnych
zleceniobiorców
ogółem8)

Stowarzyszenie
Rozwoju
"inspiracje"

6 600,00 4 000,00 600,00 2 000,00 0,00 6 825,13 4 000,00 825,13 2 000,00 0,00

Ogółem: 6 600,00 4 000,00 600,00 2 000,00 0,00 6 825,13 4 000,00 825,13 2 000,00 0,00
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

L
p
.

Źródło finansowania Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

1
.

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody
ogółem:

4 000,00 zł

1
.1

Kwota dotacji 4 000,00 zł 4 000,00 zł

1
.2

Odsetki bankowe od dotacji 0,00 zł

1
.3

Inne przychody 0,00 zł

2
.

Inne Środki finansowe ogółem9) :
Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4

600,00 zł 825,13 zł

2
.1

Środki finansowe własne9) 600,00 zł 825,13 zł

2
.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego9) 0,00 zł 0,00 zł

2
.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych9) , 10)

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub
przekaże(-żą) środki finansowe):

0,00 zł 0,00 zł

2
.4

Pozostałe9) 0,00 zł 0,00 zł

3
.

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

2 000,00 zł 2 000,00 zł

3
.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego 2 000,00 zł 2 000,00 zł

3
.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego11) , 12) 0,00 zł 0,00 zł

4
.

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego13) 60,61 % 58,61 %

5
.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji14)

15,00 % 20,63 %

6
.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji15)

50,00 % 50,00 %

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego (należy opisać przychody
powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub
świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie uzyskano innych przychodów.

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców
zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez
pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy
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5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp. Numer
dokumen

tu
księgowe
go 16)

Numer
działania
zgodnie z
harmonog
ramem* /
numer
pozycji

zgodnie z
rozliczeni

em
wydatków*

Data
wystawien

ia
dokumen

tu
księgowe

go

Nazwa kosztu Wartość całkowita
faktury/rachunku

(zł)

Koszt związany z
realizacją zadania

poniesiony ze
środków

pochodzących z
dotacji

(zł)

z innych środków
finansowych17)

(zł)

poniesiony z
uzyskanych

odsetek od dotacji
lub pozostałych
przychodów

Data(-y)
zapłaty

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1
2019/05/
40

I.1
2019-05-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów - maj

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-05-31
2019-06-10

2
2019/05/
41

I.1
2019-05-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów - maj

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-05-31
2019-06-10

3
2019/06/4
7M

I.1
2019-06-
30

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
czerwiec

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-06-30
2019-07-12

4
2019/06/4
7K

I.1
2019-06-
30

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
czerwiec

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-06-30
2019-07-12

5
2019/07/6
1M

I.1
2019-07-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów - lipiec

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-07-31
2019-08-14

6
2019/07/6
1K

I.1
2019-07-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów - lipiec

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-07-31
2019-08-14

7
2019/08/6
4M

I.1
2019-08-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
sierpień

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-08-31
2019-09-13
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8
2019/08/6
4K

I.1
2019-08-
31

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
sierpień

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-08-31
2019-09-13

9
2019/09/7
6M

I.1
2019-09-
30

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
wrzesień

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-09-30
2019-09-30

10
2019/09/7
6K

I.1
2019-09-
30

Wynagrodzenie
za prowadzenie
warsztatów -
wrzesień

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 2019-09-30
2019-09-30

11
1687/2019 I.2

2019-04-
16

Artykuły
papiernicze na
warsztaty

51,12 51,12 51,12 0,00 0,00 2019-04-16

12
1639/306/
2019/S

I.2
2019-04-
19

Artykuły
papiernicze na
warsztaty,
Materiały
merytoryczne -
książka

54,98 54,98 54,98 0,00 0,00 2019-04-19

13
F/203/201
9/84663

I.2
2019-04-
02

Artykuły
papiernicze na
warsztaty - papier

19,98 19,98 19,98 0,00 0,00 2019-04-02

14
1191/E/20
19

I.2
2019-04-
30

Materiały
merytoryczne -
gra planszowa z
vademecum

25,01 25,01 25,01 0,00 0,00 2019-04-30

15
1861/2019 I.2

2019-04-
30

Artykuły
papiernicze na
warsztaty - teczki
papierowe

21,60 21,60 21,60 0,00 0,00 2019-04-30

16
60068316 I.2

2019-05-
09

Materiały
merytoryczne -
filmy na DVD

79,97 79,97 59,98 19,99 0,00 2019-05-09
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17
20032/20
19

I.2
2019-05-
13

Artykuły
papiernicze na
warsztaty -
karteczki,
długopisy

34,47 34,47 34,47 0,00 0,00 2019-05-13

18
140/2019 I.2

2019-05-
13

Materiały
merytoryczne -
gra planszowa z
vademecum,
książki,
czasopisma

438,00 438,00 232,86 205,14 0,00 2019-05-13

Razem 4 225,13 4 225,13 4 000,00 225,13 0,00

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1
2019/04/
37

II.3
2019-04-
30 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu-04

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-04-30

2
2019/05/
40

II.3
2019-05-
31 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu-05

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-05-31

3
2019/06/
47

II.3
2019-06-
30 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu-06

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-06-30

4
2019/07/
61

II.3
2019-07-
31 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu-07

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-07-31

5
2019/08/
64

II.3
2019-08-
31 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu-08

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-08-31

6
2019/09/
76

II.3
2019-09-
30 Wynagrodzenie

koordynatora
projektu -09

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 2019-09-30

Razem 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00



dokument wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4b58-53e1-c6d8
Strona: 12

Ogółem: 4 825,13 4 825,13 4 000,00 825,13 0,00
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6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego (należy wykazać
dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o
wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Dokumenty z wkładem osobowym

Lp. Numer
dokumentu

Naz
wa

działa
nia

Data Rodzaj
dokumentu

Nazwa kosztu Wkład
osobowy

1 5/2019
I.3

2019-04-01 Karta czasu
pracy (do
umowy
wolontariackie
j)

Pomoc w przygotowaniu
spotkań

500,00 zł

2 1/2019
I.4

2019-04-01 Karta czasu
pracy (do
umowy
wolontariackie
j)

Kolportaż materiałów
promocyjnych

250,00 zł

3 4/2019
I.4

2019-04-01 Karta czasu
pracy (do
umowy
wolontariackie
j)

Kolportaż materiałów
promocyjnych

250,00 zł

4 2/2019
II.1

2019-04-01 Karta czasu
pracy (do
umowy
wolontariackie
j)

Rozliczenie księgowe projektu 500,00 zł

5 3/2019
II.2

2019-04-01 Karta czasu
pracy (do
umowy
wolontariackie
j)

Monitoring i ewaluacja projektu 500,00 zł

Część III. Dodatkowe informacje

Zaplanowano kontynuację projektu w wymiarze 1 warsztatów młodzieżowych w miesiącu. Dodatkowo
zaplanowano rozgrywki RPG dla 3 grup wiekowych w wymiarze 1 na kwartał. W ramach projektu dodatkowo
utworzono grupę dyskusyjną.

Oświadczam(-y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację
zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
4) 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 dotyczą te dane,
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922).

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

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

..................................................................
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu
Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie

podać imię i nazwisko osoby podpisującej.18)
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Data .................................

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie
przewidzianym w umowie. 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. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za
poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 1 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.
3) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
4) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.
5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.
6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony,
względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)
wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub
usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).
8) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
9) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
10) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
11) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
12) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony,
względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)
wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
13) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
14) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
15) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
16) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.
17) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania., świadczenia pieniężne
od odbiorców zadania.
18) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.
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