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      Załącznik Nr 4 
      do załącznika do 
      ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego 
      z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

WZÓR 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE/CZĘŚCIOWE 

z wykonania zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego 

 
„Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, promocji 

honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic” 
(nazwa zadania publicznego - zgodnie z ogłoszeniem konkursowym) 

 
 

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r 

 

określonego w umowie nr ZS.8031.18.2017 

 

zawartej w dniu 27 lutego 2017 

pomiędzy 

 
 

Gmina Miasto Mysłowice 
 (nazwa Zleceniodawcy)                 

 

 
a Automobilklub Mysłowicki  

(nazwa  Zleceniobiorcy/-ów), 
 
                                                      

 

Data złożenia sprawozdania 

29.08.2017 r 
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CZĘŚĆ I. 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 
1. Informacja, czy zakładany(ne) cel(e) zadania zos tał(y) osi ągni ęty(te) w wymiarze 
określonym w ofercie. Je śli nie, nale ży wskaza ć dlaczego. 
 
Główny cel zadania jakim jest prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, 
edukacji zdrowotnej w postaci szkoleń, warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej wśród uczniów mysłowickich szkół oraz innych mysłowickich grup 
społecznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. na terenie Mysłowic jest na bieżąco 
realizowany.  
Dotychczas beneficjenci nabyli umiejętności: 

− resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej wraz z zastosowaniem 
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) (sprawdzenie zagrożenia, 
sprawdzenie reakcji osoby poszkodowanej, wezwanie pomocy, udrożnienie dróg 
oddechowych, sprawdzenie oddechu, powiadomienie telefonicznie pogotowia 
ratunkowego – numery 999 lub 112, wykonanie 30 uciśnięć klatki piersiowej 
poszkodowanego i 2 oddechów ratowniczych, użycie defibrylatora AED), 

− postępowania z osobą nieprzytomną (sprawdzenie zagrożenia, sprawdzenie reakcji 
osoby poszkodowanej, wezwanie pomocy, udrożnienie dróg oddechowych, 
sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy,  ułożenie poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej), 

− postępowanie w przypadku krwawienia. 
A ponadto,  

− dzieci wykształciły umiejętności informowania dorosłych o swoim złym samopoczuciu 
oraz rozpoznania złego samopoczucia u innej osoby, 

− uwrażliwiono beneficjentów na najczęściej spotykane zagrożenia, które mogą być 
przyczyną wypadku, urazu i zapoznanie ze sposobami ich zapobiegania. 

 
Do 30 czerwca zadanie było realizowane w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych  
z wykorzystaniem zestawu do pozoracji ran, profesjonalnych manekinów oraz szkoleniowego 
defibrylatora.  Każdy uczestnik otrzymał niezbędne środki ochrony osobistej, materiały 
opatrunkowe oraz materiały szkoleniowe (karty pracy). 
Na początku każdych warsztatów, szkoleń beneficjenci zostali poinformowani, że uczestniczą 
w realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działalności z zakresu promocji 
zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”, 
które jest współfinansowane ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice.   
 
2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działa ń ujętych w ofercie 
(ewentualne wyja śnienie odst ępstw w ich realizacji): 
 
Do 30 czerwca zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w ofercie.  
 
w tym w uj ęciu tabelarycznym: 
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Lp. 
Rodzaj działania (zgodnie 

z harmonogramem 
wskazanym w ofercie) 

Miejsce Termin 

 
Liczba 

uczestników 
  

Uwagi 

1 Zarządzanie projektem Siedziba 
Automobilklubu 
Mysłowickiego 

01.03-31.12.17 
 
6.03.2017 

 
 
2  

 
 
spotkanie 
organizacyjne 

2 Przygotowanie akcji 
promocyjno-
informacyjnej projektu 
oraz zakup materiałów 
reklamowych 

Siedziba 
Automobilklubu 
Mysłowickiego 

01.03-31.12.17 
 
 

− http://itvm.pl/2017/06/28/ucz-sie-
warto-mozesz-uratowac-komus-
zycie/ 

− https://www.pzm.pl/zo/katowice/u
cz-sie-bo-warto 

− http://www.automobilklubmyslowic
ki.pl/?p=7110 

− http://www.automobilklubmyslowic
ki.pl/?p=6756 

− http://www.myslowice.pl/page/48,
organizacje-pozarzadowe-
.html?id=3074 

− http://www.mysnet.pl/wiadomosci/
1599,automobilklub-myslowicki-
uczy-pierwszej-pomocy 

− http://wiadomosci.ngo.pl/x/207872
5 

3 Rekrutacja beneficjen-
tów    

Mysłowice 01.03-30.11.17 
 
14.03.17 
30.06.17 

 Wysłanie 
zaproszeń do 
udziału w 
projekcie 

4 Opracowanie harmono-
gramu warszta-
tów/spotkań  

Siedziba 
Automobilklubu 
Mysłowickiego 

01.03-30.11.17 
21.03.17 
24.03.17 
31.03.17 
3.04.17 
11.04.17 
25.04.17 
11.05.17 
15.05.17 
25.05.17 

 
82  
45 
37  
40  
46  
36  
39  
85  
49 

 

5 Przygotowanie materia-
łów do zajęć 

Siedziba 
Automobilklubu 
Mysłowickiego 

01.03-30.11.17 
 
8.05.2017 
30.05.2017 

  

6 Zakup sprzętu  01.03-30.11.17 
 
20.03.17 
 

  
Zakup 
maseczek do 
ćwiczeń 
sztucznej 
wentylacji oraz 
manekinaBaby 
Anne 

7 Podpisanie umów ze Siedziba 01.03-30.11.17   
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wykładowcami  Automobilklubu 
Mysłowickiego 

 
21.03.2017 
3.04.2017 
11.05.2017 

8 Przeprowadzenie warsz-
tatów/spotkań z zakresu 
pierwszej pomocy 

Mysłowice 01.03-30.11.17 
 
21.03.17 
24.03.17 
31.03.17 
3.04.17 
11.04.17 
25.04.17 
11.05.17 
15.05.17 
25.05.17 

 
 
82  
45 
37  
40  
46  
36  
39  
85  
49 

 

9 Rozliczenie projektu Siedziba 
Automobilklubu 
Mysłowickiego 

01.03-31.12.17   

 
 
3. Opis osi ągni ętych rezultatów wraz z liczbowym okre śleniem skali działa ń 
zrealizowanych w ramach zadania: 
Rezultaty twarde: 

− przeprowadzenie warsztatów z zasad udzielania pierwszej pomocy dla 459 osób (lista 
obecności. Zwiększona liczba beneficjentów o 159 osób),  

− przeprowadzenie 24 warsztatów z zakresu promocji edukacji zdrowotnej na terenie 
Mysłowic,  

− przeprowadzenie przez ratownika medycznego 35 godzin lekcyjnych, 
− produkt: manekin niemowlęcia Baby Anne firmy Leardal do nauki resuscytacji z 

dodatkową funkcją symulacji zadławienia. 
 

Rezultaty miękkie: 
− działania informacyjno-promocyjne projektu, 
− przeprowadzenie spotkań z zakresu promocji zdrowia oraz promocja edukacji 

zdrowotnej na terenie Mysłowic, 
− kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci  

i młodzieży, nabycie przez dzieci praktycznych umiejętności z zasad udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
Rezultaty są monitorowane poprzez sporządzenie listy uczestników warsztatów/szkoleń. 
 
CZĘŚĆ II. 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW 
 
1. Rozliczenie ze wzgl ędu na rodzaj kosztów (w zł)  

 
Lp Rodzaj kosztów 

Koszty zgodnie z umow ą Wydatki dot. zrealizowanego 
zadania 

Koszt 
całkowity 

 
(w zł) 

Koszt 
wnioskowanych 

środków 
(w zł) 

Koszt 
współfinanso- 

wania 
(w zł) 

Koszt 
całkowity 

 
(w zł) 

Koszt 
przekazanych/ 
przyznanych 
środków  (w zł) 

 
KOSZTY MERYTORYCZNE 

 
I Działanie Nr5      

Opracowanie  12,50  12,50 12,50  
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i wydruk ankiet 
satysfakcji 
Opracowanie  
i wydruk testów 
sprawdzających 
wiedzę 

5,00  5,00 5,00  

Opracowanie  
i wydruk 
materiałów 
szkoleniowych 
dla uczestników 

300,00 300,00  329,73 300,00 

II Działanie Nr6      
zakup maseczek 
do sztucznego 
oddychania 

320,00 320,00  333,33 320,00 

zakup manekina 
niemowlęcia 
Baby Anne firmy 
Leardal do nauki 
resuscytacji z 
dodatkową 
funkcją symulacji 
zadławienia 

530,00 530,00  578,10 530,00 

zakup materiałów 
opatrunkowych  

360,00 300,00 60,00 360,12 300,00 

III 

Działanie Nr 7      
wynagrodzenie 
osób 
prowadzących 
warsztaty  

1650,00 1650,00  1750,00 1650,00 

Razem 3177,50 3100,00 77,50 3368,78 3100,00 
 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 
 

I Działanie Nr1      
koszty 
administracyjne 
(czynsz) 

2000,00  2000,00 2000,00  

Razem 2000,00  2000,00 2000,00  

 
2. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy real izacji umowy - odsetki 
bankowe od środków finansowych przekazanych od Zleceniodawcy zg romadzonych 
na rachunku bankowym  (jeżeli dotyczy). 
 
Nie dotyczy 
 
3. Zestawienie faktur (rachunków) (jeżeli dotyczy). 

Lp. Nr dokumentu 
ksi ęgowego 

Numer 
pozycji 

kosztorysu 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
ksi ęgowego  

 

Nazwa 
kosztu 

Kwota 
ogółem 
(w zł) 

Kwota sfinansowana 
ze środków 

finansowych 
udzielonych przez 

Zleceniodawc ę, 
 w  tym 

z odsetek 
bankowych 

(w zł) 

Data zapłaty 

1 FAK VAT 
80/03/2017 

II.6 20.03.2017 Zakup 
niemowlęcia 
Baby Anne 
Maseczki do 
ćwiczeń sztucznej 
wentylacji  

911,43 850,00 20.03.2017 

2 FAK VAT 
M113667/HB 

II.6 23.03.2017 Materiały 
opatrunkowe  

199,49 199,49 23.03.2017 

3 FAK VAT 
FS/000005/2
017/A7-SH 

II.6 20.03.2017 Materiały 
opatrunkowe  

78,59 78,59 20.03.2017 
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4 FAK VAT 
FS/000007/2
017/A7-SH 

II.6 30.05.2017 Materiały 
opatrunkowe  

82,04 21,92 30.05.2017 

5 FV-000458 I.5 8.05.2017 Wydruk 144,73 144,73 8.05.2017 

6 FV-000564 I.5 30.05.2017 Wydruk 155,25 155,25 30.05.2017 

7 FV-000565 I.5 30.05.2017 Wydruk 47,25 0,02 30.05.2017 

8 FAK VAT 
FAS/GK/58/2
017 

I.1 1.04.2017 Czynsz (koszty 
administracyjne) 

1000,00  4.04.2017 

9 FAK VAT 
FAS/GK/77/2
017 

I.1 1.05.2017 Czynsz (koszty 
administracyjne) 

1000,00  8.05.2017 

10 Umowa 
zlecenie nr 2 

III.7 21.03.2017 Umowa zlecenie 
z instruktorami 

550,00 550,00 31.03.2017 

11 Umowa 
zlecenie nr 3 

III.7 3.04.2017 Umowa zlecenie 
z instruktorami 

550,00 550,00 25.04.2017 

12 Umowa 
zlecenie nr 4 

III.7 11.05.2017 Umowa zlecenie 
z instruktorami 

650,00 550,00 22.05.2017 

Razem 5368,78 3100,00  
 

 
CZĘŚĆ III. 
DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczą) 
 
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT: 

− FAK VAT 80/03/2017 
− FAK VAT M113667/HB 
− FAK VAT FS/000005/2017/A7-SH 
− FAK VAT FS/000007/2017/A7-SH 
− FV-000458 
− FV-000564 
− FV-000565 
− FAK VAT FAS/GK/77/2017 
− FAK VAT FAS/GK/58/2017 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody wypłat KW: 
− KW 2/2017 z 31.03.2017  
− KW 3/2017 z 25.04.2017 
− KW 4/2017 z 25.05.2017 

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy zlecenie:  
− Umowa zlecenie 2/2017 z 21 marca 2017 r (rachunek do umowy zlecenia, ewidencja 

ilości godzin wykonywanego zlecenia, polecenie księgowania PK nr PLA/2/03/2017), 
− Umowa zlecenie 3/2017 z 3 kwietnia 2017 r (rachunek do umowy zlecenia, ewidencja 

ilości godzin wykonywanego zlecenia, polecenie księgowania PK nr PLA/2/04/2017), 
− Umowa zlecenie 4/2017 z 11 maja 2017 r (rachunek do umowy zlecenia, ewidencja 

ilości godzin wykonywanego zlecenia, polecenie księgowania PK nr PLA/2/05/2017), 
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem listy osób biorących udział w realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, promocji 
honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”: 21.03, 24.03, 31.03, 
3.04, 11.04, 25.04, 11.05, 15.05, 25.05. 
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Oświadczam(-y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się nasz status prawny, 
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 (tekst jednolity: .Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie 
poniesione, 
5) w zakresie związanym z 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 (tekst jednolity: Dz. U 
z 2016 r., poz. 922). 
 
 
Mysłowice,  dnia 9 sierpnia 2017 r 

 

Anna Kupis-Szreniawska Skarbnik Automobilklubu Mysłowickiego 
Sylwia Litwińska Sekretarz Automobilklubu Mysłowickiego  

 

 
 (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 


