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SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2) 

z wykonania zadania publicznego 

 

„Organizacja uprawiania sportu w 2017 r” w dyscyplinie sport motorowy  
– popularny sport samochodowy 

(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 18.01. do 10.12.2017 

 

określonego w umowie nr KP-III.426.2.11.2017.UK 

zawartej w dniu 18.01.2017 pomiędzy 

 
 

Gmina Miasto Mysłowice 
(nazwa Zleceniodawcy)                 

 

 

a Automobilklub Mysłowicki (41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Północna 24, KRS 0000029660) 
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3)) 

                                                      

 

Data złożenia sprawozdania4)  

 

22 listopada 2017 r 



Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

1. Informacja , czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części II  pkt. 4 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego. 

Cele realizacji zadania publicznego, które zostały opisane w części II pkt.4 oferty: 
 

− upowszechnianie  popularnego sportu samochodowego w dwóch 
kategoriach: nawigacja samochodowa i turystyka motorowa w rodzinie oraz 
w różnych grupach społecznych. 

− zwiększenie dostępności mieszkańców regionu śląskiego do aktywnego 
udziału w popularnych sportach samochodowych w dwóch dyscyplinach: 
nawigacja samochodowa i turystyka motorowa, 

− promocja popularnego sportu samochodowego jako atrakcyjnej, rodzinnej i 
innowacyjnej formy aktywności sportowej, która łączy w sobie  elementy 
turystyki, rekreacji, krajoznawstwa i sportowej rywalizacji,  

− promocja regionu śląskiego, jego historii i zabytków wśród uczestników 
(turystyka motorowa),  

− wzbogacenie oferty imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla osób 
w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej (popularny sport 
samochodowy jest sportem dla wszystkich), 

− upowszechnianie popularnego sportu samochodowego i aktywności 
ruchowej wśród osób z niepełnosprawnościami (niwelowanie barier 
pomiędzy ludźmi), 

− promocja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
(m.in. poprzez sprawdzenie w formie testu pisemnego znajomości 
przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym). 

− zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości bezpłatnego wzięcia 
udziału we współzawodnictwie w popularnych sportach samochodowych, 

− integracja społeczności lokalnych, 

− stwarzanie możliwości zdobywania nowych umiejętności, 

− organizacja dwóch rajdów turystyczno-nawigacyjnych: 
1. „Mysłowicka Czwórka”  w terminie  od 9 do 11 czerwca w ramach której zostaną 
rozegrane dwie rundy Pucharu Europy Centralnej  (The Central European Cup). 
Impreza została zgłoszona jako dwie eliminacje Turystyczno-Nawigacyjnych 
Mistrzostw Polski. Oficjalny kalendarz imprez zostanie opublikowany do 31 stycznia 
2017 r przez Główną Komisję Sportów Popularnych i Turystyki Polskiego Związku 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze 
określonym w części II pkt 4 oferty poprzez: 

− zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Mysłowice do aktywnego 
udziału w sportach motorowych w dwóch dyscyplinach: nawigacja 
samochodowa i turystyka motorowa poprzez: 

� przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów z zasad nawigacji,  
� organizację trzech imprez:  międzynarodowego rajdu turystyczno-

nawigacyjnego „Mysłowicka Czwórka” (nawigacja samochodowa), 
„Mysłowicka Czwórka – pierwszy krok” (turystyka motorowa) oraz 
rodzinnej imprezy samochodowej  „Szwendaczek” (turystyka 
motorowa). 

− rozpowszechnienie informacji o sporcie motorowym  poprzez bieżącą 
promocję zawodników, ich wyników sportowych, organizowanych imprez  w  
lokalnych środkach masowego przekazu,  

− wzbogacenie oferty imprez organizowanych w mieście, które łączyły  
w sobie elementy turystyki, krajoznawstwa i sportu (uczestnicy rywalizowali na 
trasie rajdu i podczas prób sprawności kierowania pojazdem, zwiedzano 
obiekty turystyczne),  

− dostosowanie imprez dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności 
fizycznej (każda osoba bez względu na wiek bądź stopień niepełnosprawności  
mogła wykonać zadania turystyczne na trasie imprez), 

− sport motorowy w dyscyplinie turystyka motorowa dał możliwość 
zrealizowania osobom z niepełnosprawnościami  własnych marzeń o sukcesie i 
przezwyciężeniu własnych słabości (podczas rajdu „Mysłowicka Czwórka – 
pierwszy krok” została rozegrana 3 runda Turystyczno-Nawigacyjnych 
Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych),  

− promocję Mysłowic, jego historii i zabytków wśród uczestników (uczestnicy 
zwiedzili m.in. Centralne Muzeum Pożarnictwa), 

− promocję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (m.in. 
poprzez sprawdzenie w formie testu pisemnego znajomości przepisów Ustawy 
prawo o ruchu drogowym, próby sprawności kierowania pojazdem), 

− sprawdzenie wiedzy uczestników z zasad udzielania pierwszej pomocy (testy).  



Motorowego. 
2. „Szwendaczek” – planowany w terminie 23 września. Impreza została zgłoszona 
do cyklu Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu. Oficjalny kalendarz imprez 
zostanie opublikowany do 31 stycznia 2017 r przez Okręgową Komisję Sportów 
Popularnych i Turystyki Polskiego Związku Motorowego w Katowicach. 
 
Cele zostaną zrealizowane poprzez: 
-  jak największe obniżenie opłaty startowej dzięki czemu zwiększona zostanie 
dostępność mieszkańców regionu śląskiego do aktywnego udziału w sportach 
popularnych w dwóch dyscyplinach: nawigacja samochodowa i turystyka motorowa, 
-  rozpowszechnienie informacji o imprezach, warsztatach  w środkach masowego 
przekazu dzięki m.in. uzyskanym patronatom medialnym,  
-  przeprowadzenie testów ze znajomości kodeksu drogowego, zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz  co najmniej  trzech prób sprawności kierowania pojazdem. 

 
 

 

 

2. Opis wykonania zadania
5
. 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z 

krótkim opisem wykonania zadania 

Terminy realizacji poszczególnych działań 

 

Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

1. Zatwierdzenie kalendarzy imprez sportów 

popularnych przez GKSPiT oraz OKSPiT PZM. 

30.01.2017 

 

Główna i Okręgowa Komisja Sportów Popularnych  

i Turystyki PZM 

1. Powołanie koordynatora projektu.  

2. Rozpoczęcie promocji projektu 

31.01.2017 Automobilklub Mysłowicki  

1. Powołanie komitetu organizacyjnego rajdu 

„Mysłowicka Czwórka” oraz „Mysłowicka Czwórka 

– pierwszy krok”  

2. Rozeznanie cenowe - baza noclegowa  

i gastronomiczna dla uczestników rajdu 

„Mysłowicka Czwórka”. 

14.02.2017 Automobilklub Mysłowicki  

1. Opracowanie i wydruk plakatów promujących rajd 

"Mysłowicka Czwórka".  

2. Pozyskanie patronów medialnych 

www.sportowemyslowice.pl, Gazeta Mysłowicka, ITVM, 

Co Tydzień, Telewizja Katowice 

3. Pozyskanie patronatów honorowych  

16.05.2017 

 

25.04.2017 

 

 

 

Automobilklub Mysłowicki  

 

 

 

 

 



Honorowym Patronatem Posła Wojciecha Króla 

Honorowym Patronatem Marszałka Województwa 

Śląskiego Wojciecha Saługi  

Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka 

4. Powiadomienie władz miast, służb porządkowych 

o organizowanej imprezie „Mysłowicka Czwórka”. 

5. Opracowanie i rozesłanie komunikatu organizatora 

(zaproszenie do udziału w rajdzie)  

6. Przygotowanie schematu prób sprawności. 

7. Zakup pucharów, dyplomów  

8. Opracowanie graficzne trasy rajdu oraz wstępna 

weryfikacja zastosowanego zapisu zgodnie z 

nowym regulaminem Nawigacyjnych 

Samochodowych Mistrzostw Polski. 

W związku z trwającymi robotami drogowymi 

zdecydowano na kontynuację weryfikacji tras rajdu 

również w czerwcu.  

23.05.2017 

11.05.2017 

 

26.04.2017 

25.05.2017 

 

23.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017 

 

 

 

 

 

 

10-31.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puchary dla zwycięzców zostały ufundowane w ramach działań 

promocyjnych przez jeden z podmiotów. 

 

1. Systematyczna weryfikacja tras, czyli sprawdzenie 

poprawności zastosowanych opisów tras 

wykorzystywanych w turystyczno-nawigacyjnych 

rajdach samochodowych  

2. Przygotowanie i wydruk dokumentacji rajdowej. 

Działanie zostało przeniesione z maja w związku z 

weryfikacją tras rajdu w czerwcu.  

3. Organizacja rajdu „Mysłowicka Czwórka"     

4. Rozliczenie imprezy rajd "Mysłowicka Czwórka". 

5. Przesłanie sprawozdań z imprezy do Głównej i 

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i 

Turystyki.  

1-10.06.2017 

 

 

 

7.06.2017 i 12.06.2017 

 

 

9-11.06.2017 

13.06.2017 

21.06.2017 

Automobilklub Mysłowicki  

1. Powołanie komitetu organizacyjnego rajdu 

„Szwendaczek”. 

2. Opracowanie i wydruk plakatów promujących rajd 

"Szwendaczek".  

6.07.2017 

 

7.07.2017 

 

Automobilklub Mysłowicki  

 

Automobilklub Mysłowicki i Starostwo Bieruńsko-Lędzińskie 

 



3. Rozeznanie cenowe - baza gastronomiczna dla 

uczestników i organizatorów rajdu „Szwendaczek” 

4. Opracowanie i rozesłanie informatora (komunikat 

organizatora) i formularza zgłoszeniowego do 

udziału w rajdzie „Szwendaczek”. 

5. Opracowanie trasy rajdu „Szwendaczek”. 

6. Systematyczna weryfikacja trasy imprezy. 

7. Powiadomienie władz miast, służb porządkowych 

o organizowanej imprezie „Szwendaczek”. 

8. Przygotowanie schematu prób sprawności 

rozgrywanych podczas rajdu „Szwendaczek”. 

9. Zakup pucharów, dyplomów.  

 

 

14-15.09.2017; 21.09.2017 

 

 

25-29.09.2017 

25-29.09.2017 

20.09.2017 

 

25-29.09.2017 

 

 

Obiady dla uczestników i organizatorów zostały ufundowane w ramach 

działań promocyjnych przez jeden z podmiotów. 

Automobilklub Mysłowicki 

 

 

Automobilklub Mysłowicki 

Automobilklub Mysłowicki 

Automobilklub Mysłowicki 

 

Automobilklub Mysłowicki 

 

Puchary dla zwycięzców zostały ufundowane w ramach działań 

promocyjnych przez jeden z podmiotów. 

1. Wydruk dokumentacji rajdowej  

 

 

 

 

 

2. Organizacja rajdu „Szwendaczek” 

  

29.09.2017 

Działania przesunięto z sierpnia na 
wrzesień w związku z trwającymi 
robotami drogowymi na wybranych 
ulicach po których będzie przebiegać 
rajd zdecydowano wydrukować 
dokumentację tuż przed rajdem.  

30.09.2017  

We wniosku zaplanowano organizację 
rajdu 23.09 jednak decyzją GKSPiT PZM 
zmieniono datę rajdu na 30.09 oraz 
przyznano mu rangę Turystycznego 
Pucharu Polski.  
W związku z tym dwa kolejne działania 
(rozliczenie dotacji oraz przesłanie 
sprawozdań) zostały przesunięte na 
miesiąc październik. 

Automobilklub Mysłowicki  

 

 

 

 

 

 

1. Rozliczenie imprezy "Szwendaczek". 

2. Przesłanie sprawozdań z imprezy do Głównej i 

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i 

Turystyki PZM.  

3. Rozliczenie dotacji 

16.10.2017 

16.10.2017 

 

 

20.11.2017 

Automobilklub Mysłowicki  

 



3. Opis osiągniętych rezultatów.   

Rezultaty twarde: 

− organizacja 9-11.06, 10.06 oraz 30.09  trzech imprez promujących sport motorowy w dwóch dyscyplinach: nawigacja samochodowa i kwalifikowana turystyka 
motorowa: „Mysłowicka Czwórka”, „Mysłowicka Czwórka-pierwszy krok” oraz „Szwendaczek”. W ramach imprez zostały rozegrane: 

• dwie rundy Pucharu Europy Centralnej (The Central European Cup), 

• dwie rundy Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski 

• jedna runda Turystycznego Pucharu Polski,  

• dwie rundy Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu 

• jedna runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych 

− udział 12 Mysłowiczan w trzech imprezach, w tym 8 jako zawodników,  

− organizacja dwóch rajdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (łącznie udział w obu rajdach wzięło 5 załóg), 

− przeprowadzenie testów krajoznawczych – 43 szt., 

− przeprowadzenie testów ze znajomości Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy – 52 szt., 

− zorganizowanie i przeprowadzenie 2 prób sprawności kierowania pojazdem (ćwiczenie umiejętności płynnej i bezpiecznej jazdy), w tym jedna na terenie 
najnowocześniejszego na Śląsku ośrodka nauki jazdy CARGO w Jaworznie,  

− opracowanie plakatu promującego sport motorowy oraz Miasto Mysłowice,  

− artykuły w prasie i na stronach internetowych promujących sporty motorowe w dwóch dyscyplinach: nawigacja samochodowa i kwalifikowana turystyka 
motorowa. Informacje o imprezach ukazały się w: 

• tygodniku „Co Tydzień” 

• miesięczniku „Gazeta Mysłowicka” 

• na stronach internetowych:www.pzm.pl, www.katowice.pzm.pl, www.itvm.pl, www.sportowemyslowice.pl, www.automobilklubmyslowicki.pl 

• na stronach internetowych Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz  

• utworzono dwa odrębne wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook   

• na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

− promocja Miasta Mysłowice wśród załóg startujących w imprezach (przedstawiciele 12 klubów: OSA Opole, Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski, Automobilklub 
Wielkopolski, Automobilklub Polski, Automobilklub Śląski, AMK Hlucin (Czechy), ACR – RiDER’S SATU MARE (Rumunia), PG-ASE (Węgry), AMK Spisska Bela 
(Słowacja), AMK SR BMS Mobisport Bratislava (Słowacja), ACR Timisoara (Rumunia), Clubul Sportiv Daniela Zaharie (Rumunia), 

Wartość dodana: 

− przeprowadzenie trzech bezpłatnych warsztatów z zasad nawigacji (19 osób) 

− nowe załogi z województwa śląskiego deklarujące udział w sporcie motorowym (21 załóg) 

− w porównaniu z założeniami budżetu liczba załóg wzrosła o 260%  (w trzech rajdach uczestniczyło 65 załóg, a w budżecie zakładaliśmy udział co najmniej 25 załóg) 
 
Rezultaty miękkie: 

− nabycie umiejętności pracy w zespole,  

− promocja historii, zabytków Miasta Mysłowice (uczestnicy zwiedzili: rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki, Centralne Muzem Pożarnictwa, Kościół Parafialny Pod 
Wezwaniem Św. Krzyża), 

− wzrost umiejętności sprawnego posługiwania się mapą i lepszej orientacji w terenie, 



− podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,   

− zwiększenie dostępności mieszkańców województwa śląskiego do aktywnego udziału w popularnych sportach motorowych w dwóch dyscyplinach: nawigacja 
samochodowa i turystyka motorowa,  

− promocja regionu śląskiego, jego historii i zabytków wśród uczestników (turystyka motorowa), 

− upowszechnianie sportu  popularnego i aktywności ruchowej wśród osób  z niepełnosprawnościami (niwelowanie barier pomiędzy ludźmi). 

4. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania
6)

  

Łącznie udział w rajdach wzięło 65 załóg,  w tym: 

− 12 Mysłowiczan, 

− 5 załóg, w których przynajmniej jeden z członków był osobą z niepełnosprawnością, 

− 12 osób niepełnoletnich.  

 

  



Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków  

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 

Lp
. 

Rodzaj kosztów  
 

Całość zadania  (w zł) 
 

 Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)7) 

 
 Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w 
zł) 
 

  koszt całkowity 
 

z tego pokryty  
z dotacji 

 

z tego pokryty  
z finansowych 
środków własnych, 
środków 
z innych źródeł, w 
tym wpłat i opłat 
adresatów zadania 
publicznego 

z tego  pokryty z 
wkładu 
osobowego, 
w tym pracy 
społecznej 
członków  
i świadczeń 
wolontariuszy 
 

koszt 
 

całkowity 
 

 z tego z 
pokryty  
dotacji 
 

 z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków 
z innych źródeł, w 
tym wpłat i opłat 
adresatów 
zadania 
publicznego 

z tego  
pokryty z 
wkładu 
osobowego, 
w tym pracy 
społecznej 
członków  
i świadczeń 
wolontariusz
y 
 

koszt 
 
całkowity 

 

z tego  
pokryty z 
dotacji 

 

z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków 
z innych źródeł, 
w tym wpłat i 
opłat 
adresatów 
zadania 
publicznego 

z tego  pokryty z 
wkładu 
osobowego,  
w tym pracy 
społecznej 
członków  
i świadczeń 
wolontariuszy  

I Koszty merytoryczne 
(z uwzględnieniem 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
Automobilklub 
Mysłowicki8): 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

 

1 zakwaterowanie 
na zawodach, 
zgrupowaniach 
sportowych i 
obozach 

8.080,00 2.000,00 6.080,00      8.080,00 2.000,00 6.080,00  

2 wyżywienie na 
zawodach, 
zgrupowaniach 
sportowych i 
obozach 

 
 

8.075,00 

  
 

8.075,00 

      
 

8.075,00 

  
 

8.075,00 

 

3 wydruk 
materiałów 
rajdowych 

1.632,48  1.632,48      1.632,48  1.632,48  

4 obsługa 
techniczna  
(biuro rajdu) 

300,00 
 

 300,00 

    300,00   300,00 

5 obsługa 
techniczna(autor
zy tras – 
nawigacja) 

300,00 

 

 300,00 

    300,00   300,00 

6 obsługa 
techniczna 
(autorzy tras – 
turystyka) 

700,00  400,00 300,00     700,00  400,00 300,00 

7 obsługa 
techniczna 

700,00  400,00 300,00     700,00  400,00 300,00 



(weryfikatorzy 
tras) 

8 puchary, 
dyplomy 

95,34  95,34      95,34  95,34  

9 numery 
startowe, 
identyfikatory 

611,10  611,10      611,10  611,10  

10 zabezpieczenie 
medyczne 

150,00  150,00      150,00  150,00  

11 wynajem toru na 
próby 
sprawności 

5.535,00  5.535,00      5.535,00  5.535,00  

12 
upominki  

834,35  834,35      834,35  834,35  

13 koszt transportu 
dla 
organizatorów  

601,80  601,80      601,80  601,80  

14 sędzia sportów 
samochodowych  

250,00  250,00      250,00  250,00  

15 sprzęt dot. 
organizacji rajdu  

137,01  137,01      137,01  137,01  

II Koszty obsługi  
zadania publicznego, 
w tym koszty 
administracyjne  
(z uwzględnieniem 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
Automobilklub 
Mysłowicki8):  

            

1 Czynsz, telefon 1.200,00  1.200,00      1.200,00  1.200,00  
              
III Inne koszty, w tym 

koszty wyposażenia 
i promocji 
(z uwzględnieniem 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
Automobilklub 
Mysłowicki8): 

            

IV Ogółem 29.202,08 2.000,00 26.002,08 1.200,00     29.202,08 2.000,00 26.002,08 1.200,00 

 
 
 
  



2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania Całość zadania 

  

Bieżący okres 

sprawozdawczy – za okres realizacji zadania 

 zł % zł % 

Koszty pokryte z dotacji: 

Z tego z odsetek bankowych od dotacji 

2.000,00 7 2.000,00 7 

Koszty pokryte 

ze środków finansowych własnych: 

4.545,05 16 4.545,05 16 

Koszty pokryte ze środków  finansowych z innych źródeł  (ogółem):  

Z tego: 

− Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: 

Z finansowych środków z innych źródeł publicznych  

(w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy 

strukturalnych: 

Z pozostałych źródeł 

21.457,03 

 

12.818,00 

 

 

 

 

8.639,03 

73 

 

44 

 

 

 

 

29 

21.457,03 

 

12.818,00 

 

 

 

 

8.639,03 

73 

 

44 

 

 

 

 

29 

Koszty pokryte z wkładu osobowego 

(w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) 

1.200,00 4 1.200,00 4 

Ogółem:  29.202,08 100% 29.202,08 100% 

 

 
Uwagi, które  mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków: 

− W budżecie zaplanowaliśmy zakup pucharów, dyplomów w kwocie 1.200,00. Udało znam się zyskać sponsora, który je zakupił (m.in. podczas rajdu „Szwendaczek” 

było to Starostwo Bieruńsko-Lędzińskie). Łącznie zakupiono 52 puchary.  

− W związku z organizacją rajdu pojawiły się dodatkowe niezbędne koszty, które nie mogliśmy ująć w preliminarzu (pozycja od I.10 do I.15). 

− Koszty dotyczące obsługi rajdu „Mysłowicka Czwórka” zostały poniesione w ramach działalności społecznej.  

 
 



3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym 

 

Nie dotyczy 

 

 

4. Zestawienie faktur (rachunków)9) 

 
Lp. 

 

 

 

 

Numer dokumentu 

księgowego 

 

 

 

Numer pozycji 

kosztorysu (zgodnie z 

częścią II.1 - 

rozliczenie ze względu 

na rodzaj kosztów) 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

księgowego 

 

 

 

 

Nazwa 

kosztu 

 

 

 

Kwota (zł) 

 

 

 

 

Z tego ze środków 

Pochodzących z dotacji 

(zł) 

 

Z tego ze  środków finansowych 

własnych, środków z innych 

źródeł w tym wpłat i opłat 

adresatów zadania publicznego 

(zł) 

Data zapłaty 

1. 1783/2017 I.1 12.06.2017 zakwaterowanie 8080,00 2000,00 6080,00 12.06.2017 

 

2. 159/17/V I.2 11.06.2017 wyżywienie  8075,00  8075,00 12.06.2017 

3. FV-000621 I.3 12.06.2017 wydruk 

materiałów 

rajdowych 

 862,85  862,85 12.06.2017 

4. FV-000610 I.3 9.06.2017 Wydruk 

dokumentacji 

rajdowej  

369,63  369,63 9.06.2017 



5. 52/17 I.3 29.09.2017 wydruk 

dokumentacji 

rajdowej 

400,00  400,00 29.09.2017 

6. Umowa zlecenie nr 
12/2017 
Rachunek do umowy 
zlecenia nr 1/2017 
KW 17/2017 

I.6 30.09.2017 umowa zlecenie 
obsługa 
techniczna 
(autorzy tras – 
turystyka) 

400,00  400,00 30.09.2017 

7. Umowa zlecenie nr 
13/2017 
Rachunek do umowy 
zlecenia nr 1/2017 
KW 18/2017 

I.7 30.09.2017 umowa zlecenie 
obsługa 
techniczna 
(weryfikatorzy  – 
turystyka) 

400,00  400,00 30.09.2017 

8. 125/2017 I.8 27.09.2017 zakup tabliczek 46,74  46,74 27.09.2017 

9. 4t/10/2017 I.8 9.10.2017 zakup dyplomu  48,60  48,60 3.10.2017 

10. FV/232/2017/06 I.9 9.06.2017 numery startowe 457,56  457,56 12.06.2017 

11. FV-000595 I.9 7.06.2017 identyfikatory  143,55  143,55 7.06.2017 

12. FV-001007 I.9 28.09.2017 Laminowanie 

identyfikatorów  

9,99  9,99 28.09.2017 

13. 02/06/2017 I.10 17.06.2017 Zabezpieczenie 

medyczne  

150,00  150,00 5.07.2017 

14. ODTW/000002/06/2017/VA
T 

I.11 10.06.2017 Wynajem 
ośrodka 
doskonalenia 
techniki jazdy   

5535,00  5535,00 22.06.2017 

15. 121402/8007/2017 I.12 8.06.2017 upominki  291,58  291,58 8.06.2017 

16. 25976/M/2017 I.12 25.09.2017 upominki 61,75  61,75 25.09.2017 

17. 177272104811 I.12 29.09.2017 upominki  170,22  170,22 29.09.2017 

18. FV/31174/106/2017 I.12 29.09.2017 upominki 120,89  120,89 29.09.2017 



19. 1189/09/2017 I.12 29.09.2017 upominki 189,91  189,91 29.09.2017 

20. Polecenie wyjazdu od nr 35 

do nr 40 

I.13 1.06.2017 Polecenie 

wyjazdu  

601,80  601,80 19.06.2017 

21. Rachunek nr 08/2017 I.14 9.06.2017 Obsługa 

sędziowska  

250,00  250,00 9.06.2017 

22. 4320/06/2017 I.15 6.06.2017 Płyty DVD plus 

koperty 

83,03  83,03 12.06.2017 

23. 121402/8007/2017 I.15 8.06.2017 Opaski do 

mocowania tablic 

53,98  53,98 8.06.2017 

24. FAS/GK/1/2017 II.1 3.01.2017 czynsz 300,00  300,00 9.01.2017 

25. FAS/GK/20/2017 II.1 1.02.2017 czynsz 300,00  300,00 6.02.2017 

26. F0050276387/002/17 II.1 14.02.2017 telefon 50,00  50,00 24.02.2017 

27. FAS/GK/39/2017 II.1 1.03.2017 czynsz 340,00  340,00 7.03.2017 

28. F0050276387/003/17 II.1 14.03.2017 telefon 50,00  50,00 23.03.2017 

29. F0050276387/004/17 II.1 14.04.2017 telefon 80,00  80,00 26.04.2017 

30. F0050276387/005/17 II.1 14.05.2017 telefon 80,00  80,00 23.05.2017 

Część III. Dodatkowe informacje 

1. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (obsługa techniczna  (biuro rajdu)) – kwota 300,00 zł (15 godzx20,00zł) – numer poz. kosztorysu I.4 

2. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (obsługa techniczna (autor trasy – nawigacja)) – kwota 300,00 zł (10 godzx30,00zł) – numer poz. 

kosztorysu I.5 

3. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (obsługa techniczna (autor trasy – turystyka)– kwota 300,00 zł (15 godzx20,00zł) – numer poz. 

kosztorysu I.6 

4. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (obsługa techniczna (weryfikatorzy tras)) – kwota 300,00 zł (15 godzx20,00zł) – numer poz. 

kosztorysu I.7 
 

 



Załączniki:10) 

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT 

− 1783/2017 
2. Lista uczestników biorących udział w międzynarodowym rajdzie turystyczno-nawigacyjnym „Mysłowicka Czwórka”, który odbywał się w dniach od 9 do 11 czerwca 

2017 r (zakwaterowanie w hotelu) 

 
Oświadczam(-y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów); 
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 (t.j. 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 otwartym 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  
 
 

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)12)) 

Sylwia Litwińska – Sekretarz Automobilklubu Mysłowickiego  

Anna Kupis-Szreniawska - Sylwia Litwińska – Skarbnik Automobilklubu Mysłowickiego  

  

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli   w imieniu Zleceniobiorcy(-ów) 

Poświadczenie złożenia sprawozdania4) 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe4) 

 

 

 

 



______________ 

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

 

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie. 
3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 
4) Wypełnia Zleceniodawca. 
5)Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą 
przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie 
ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak  i harmonogramu realizacji. 
6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania. 
7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim 
sprawozdaniem. 
8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej 
wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura 
(rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią klubu sportowego oraz zawierać sporządzony  w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków 
wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna 
być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.   
Do sprawozdania  załącza się kserokopie faktur (rachunków) potwierdzonych za zgodność z oryginałem ( data i podpis osoby uprawnionej) 
W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze 
środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę. 
10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, 
publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów 
przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).  
11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych. 
12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią. 
 


