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Załącznik nr 4 
do Zarządzenia  Nr 587 /17 

Prezydenta Miasta Mysłowice 
z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2) 

z wykonania zadania publicznego 

 

„Organizacja uprawiania sportu w 2018 r. w dyscyplinie sport motorowy”  
 

(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 26.02. do 10.12.2018 

 

określonego w umowie nr KP-III.426.18.2018 JT-S 

zawartej w dniu 26.02.2018 pomiędzy 

 
 

Gminą Miastem Mysłowice 
(nazwa Zleceniodawcy)                 

 

 

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

                                                      

 

Data złożenia sprawozdania4)  

………………....................... 
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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. 

Głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie sportu motorowego w 

dyscyplinie popularny sport samochodowy. 

Cel zostanie zrealizowany poprzez podjęcie następujących działań: 

− przeprowadzenie ogólnodostępnego programu szkolenia sportowego pn. 

„Szkółka Nawigacji”, 

− pozyskanie nowych zawodników,  

− zwiększenie motywacji wśród zawodników do osiągnięcia jak najlepszych 

wyników sportowych w popularnym sporcie samochodowym poprzez 

otrzymanie stypendiów,  

− promocja Miasta Mysłowice podczas zawodów, które odbędą się m.in. w: 

Spisska Bela (Słowacja), Satu Mare i Timisoara  (Rumunia), Hodonín u 

Kunštátu (Czechy) oraz w okolicach Kędzierzyna-Koźle, Opola,  

− promocja sportu motorowego oraz osiągnięć zawodników na łamach 

lokalnej prasy oraz na portalach internetowych. 

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

− poprawę warunków uprawiania sportów motorowych przez członków 
Automobilklubu Mysłowickiego (wsparcie przez Gminę Mysłowice rozwoju 

sportów motorowych poprzez dofinansowanie udziału zawodników  

w zawodach umożliwiło nie tylko udział w większej liczbie zawodów ale przede 

wszystkim wzrost ilości startujących załóg. Działania te przyniosły  wymierne 

sukcesy o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenie międzynarodowej), 

− promocję Miasta Mysłowice podczas zawodów które odbywały się m.in. w: 
Spisska Bela (Słowacja), Satu Mare, Timisoara (Rumunia), Hodonin u Kunštátu   
(Czechy) oraz w okolicach Warszawy, Kędzierzyna-Koźle, Opola,  

− zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do udziału w imprezach o 
charakterze sportowo-rekreacyjnym poprzez promocję sportu motorowego 
oraz osiągnięć na portalach internetowych ( www.pzm.pl, 
www.gazetamyslowicka.com ,  www.sportowemyslowice.pl, 
www.automobilklubmyslowicki.pl)  

− promocja sportu motorowego jako innej formy aktywności rekreacyjnej, 

− obniżenie kosztów uczestnictwa w rajdach turystyczno-nawigacyjnych 
umożliwiło zrealizowanie marzeń o sukcesie i przezwyciężeniu własnych 
słabości zawodnikom (o czym świadczą wyniki końcowe) 

− przeprowadzenie ogólnodostępnych warsztatów z zasad nawigacji (program 
szkolenia sportowego), co doprowadziło do pozyskania nowych zawodników. 

2. Opis wykonania zadania5. 

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 

Rozpoczęcie programu szkolenia podstawowego  pn. 

„Szkółka Nawigacji” 

23.02.2018  - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji  

2.03.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

19.03.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

Automobilklub Mysłowicki 
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13.04.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

10.05.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

14.06.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

21.06.2018 - przeprowadzenie ogólnodostępnych  warsztatów z zasad nawigacji 

Zgłoszenie załóg do udziału w imprezach  
na podstawie otrzymanego od organizatora 
komunikatu (zaproszenia), które odbędą się  w 
Polsce i poza jej granicami w ramach:  
− Puchar Europy Centralnej (CEC), 

− Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski (TSMP) 

− Turystycznego Pucharu Polski (TPP)   

− Nawigacyjnego Pucharu Polski (NPP) 

− Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu (TNMO) 
− Puchar Śląska (PŚ) 

25.03.2018 – Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 

eliminacja PŚ, Kędzierzyn – Koźle (przelew wpisowego 19.03.2018) 

Automobilklub Mysłowicki  

20-22.04.2018 – Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 

8b TSMP, 3a i 3b runda NPP, Opole (przelew wpisowego  6.04.2018)  

Automobilklub Mysłowicki 

26-28.10.2018 – Rajd ŚWIATOWID 2018 – 9 i 10 runda NPP, 33 i 34 runda TSMP i TPP, 

Warszawa (przelew wpisowego 12.10.2018) 

Automobilklub Mysłowicki 

Wystawienie umów określających warunki i zasady 

używania samochodu osobowego w celu realizacji 

zadań statutowych i ewidencji przebiegu pojazdu, 

poleceń wyjazdu (transport na zawody) 

 

Data wystawienia umów z zawodnikami oraz ewidencji przebiegu pojazdu 19.03.2018 

(numery 1/2018 - 4/2018)  

Data wystawienia umów z zawodnikami oraz ewidencji przebiegu pojazdu 17.04.2018 

(numery 6/2018 - 7/2018)  

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 20.03.2018 na 25.03.2018 – Międzynarodowa impreza 

samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, Kędzierzyn - Koźle (numery 

od 1 do 8) 

 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 17.04.2018 na okres 20 - 22.04.2018 – 

Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 8b TSMP, 3a i 3b 

runda NPP, Opole (numery od 11 do 16)  

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 1.06.2018 na okres 1 - 3.06.2018 - Rajd SVRATKA 

HODONIN 2018 – 3 i 4 runda CEC, Czechy (numery od 26 do 29) 

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 20.08.2018 na okres  23 - 26.08.2018 – Rajd TIMISOARA 

2018 – 5 i 6 runda CEC, Rumunia (numery od 34 do 35) 

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 3.09.2018 na 9.09.2018 – Rajd KRÓLEWSKI PUCHAR 

TURYSTYCZNY –  26 runda TSMP i TPP, Wołomin (numery od 40 do 41) 

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 10.09.2018 na okres  13 - 16.09.2018 – Rajd SATU 

MARE 2018 – 7 i 8 runda CEC, Rumunia (numery od 42 do 43) 

Automobilklub Mysłowicki  

Data wystawienia polecenia wyjazdu 1.10.2018 na okres  5 - 7.10.2018 – Rajd SPISSKA BELA 

2018 – 9 i 10 runda CEC, Słowacja (numery od 46 do 47) 

Automobilklub Mysłowicki 

Data wystawienia polecenia wyjazdu 22.10.2018 na okres  26 -  27.10.2018  - Rajd 

ŚWIATOWID 2018  – 9 i 10 runda NPP, 33 i 34 runda TSMP i TPP, Warszawa (numery od 48 

do 51)  

Automobilklub Mysłowicki 
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Rozliczenie polecenia wyjazdu (transport na zawody) Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, 

Kędzierzyn – Koźle  – 26.03.2018 

Automobilklub Mysłowicki 

Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 8b TSMP, 3a i 3b 

runda NPP, Opole  – 24.04.2018  

Automobilklub Mysłowicki  

Rajd SVRATKA HODONIN 2018 – 3 i 4 runda CEC, Czechy – 5.06.2018  Automobilklub Mysłowicki 

Rajd TIMISOARA 2018 – 5 i 6 runda CEC, Rumunia – 30.08.2018  Automobilklub Mysłowicki 

Rajd KRÓLEWSKI PUCHAR TURYSTYCZNY  –  26 runda TSMP i TPP, Wołomin  – 19.09.2018  Automobilklub Mysłowicki 

Rajd SATU MARE 2018 – 7 i 8 runda CEC, Rumunia  – 18.09.2018 Automobilklub Mysłowicki 

Rajd SPISSKA BELA 2018 – 9 i 10 runda CEC, Słowacja  – 8.10.2018  Automobilklub Mysłowicki 
Rajd ŚWIATOWID 2018  – 9 i 10 runda NPP, 33 i 34 runda TSMP i TPP, Warszawa  – 

29.10.2018 

Automobilklub Mysłowicki 

Regularne prowadzenie działań marketingowych 

informujących o sporcie motorowym  

oraz o sukcesach zawodników 

bieżące informacje na stronach internetowych www.automobilklubmyslowicki.pl, 

www.pzm.pl i http://www.pzm.pl/zo/katowice, www.sportowemyslowice.pl, 

www.gazetamyslowicka.com oraz na  portalu społecznościowym Facebook  

Automobilklub Mysłowicki 

Rozliczenie datacji  Przygotowanie sprawozdania oraz dokumentów księgowych  z wykonania zadania 

publicznego   

Automobilklub Mysłowicki 

 
3. Opis osiągniętych rezultatów.  
  
Rezultaty twarde:  

− udział w 10  rundach Pucharu Europy Centralnej (CEC), 

− udział w 7 rundach Nawigacyjnego Pucharu Polski (NPP),  

− udział w 7 rundach Turystyczno-Samochodowych Mistrzostwach Polski (TSMP) 

− udział w rundach Turystycznego Pucharu Polski (TPP) 

− udział w eliminacjach Pucharu Śląska (PŚ)  

− udział w rundach Turystyczno – Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu (TNMO) oraz Turystyczno – Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych (TNMO ON)  

− przeprowadzenie 7 ogólnodostępnych warsztatów z zasad nawigacji – pozyskanie 2 nowych załóg reprezentujących Klub 

− uzyskanie w klasyfikacji końcowej CEC, NPP, TSMP/TPP, TNMO, PŚ jak najwyższych wyników: 
 
 

2017 2018 
Puchar Europy Centralnej (PEC) 

I miejsce - Maciej Krzewski i Mateusz Krzewski 
III miejsce Przemysław Hajduk – Michał Brzóska  
 

I miejsce – Maciej Krzewski i Mateusz Krzewski 
Shell Cup – 2 miejsce Monika Wojtkowiak i Marcin Lutek 
Mały Morawski Puchar – 2 miejsce Mateusz i Maciej Krzewscy 
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III miejsce w kategorii kierowca Przemysław Hajduk 
VI miejsce w kategorii kierowca Maciej Krzewski 

 

Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski (NSMP) (2017) 
Zaprzestanie organizacji NSMP (2018) 

I miejsce w klasyfikacji klubowej – Automobilklub Mysłowicki  
 
I miejsce - Maciej Krzewski i Mateusz Krzewski 
II miejsce - Przemysław Hajduk i Michał Brzóska 

- 

Nawigacyjny Puchar Polski (NPP) 

 II miejsce - Jacek Sobczyk I miejsce w kategorii kierowca – Przemysław Hajduk 

Turystyczno-Samochodowe Mistrzostwa Polski (TSMP) (2017) 
Turystyczno Samochodowe Mistrzostwa Polski i Turystyczny Puchar Polski (TSMP/TPP) (2018) 

II miejsce w klasyfikacji klubowej – Automobilklub Mysłowicki  
 
III miejsce – Bartosz Hyrja  (kategoria kierowca) 
VI miejsce – Gabriela Hyrja (kategoria pilot) 

TSMP 
    II miejsce w klasyfikacji klubowej – Automobilklub Mysłowicki 
    I miejsce w kategorii kierowca – Marcin Lutek 
    I miejsce w kategorii pilot – Monika Wojtkowiak 
TPP 
    V miejsce w kategorii kierowca – Rafał Kurasiewicz 
    III miejsce w kategorii pilot – Tomasz Kurasiewicz 

Turystyczny Puchar Polski (TPP) (2017)  
Turystyczny Puchar Polski (rozgrywany w ramach TSMP) (2018) 

I miejsce Marcin Lutek (kategoria kierowca) 
I miejsce Jacek Sobczyk (kategoria pilot) 
II miejsce Monika Wojtkowiak (kategoria pilot) 

- 

Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu Katowickiego (TNMO) (2017) 
Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu Katowickiego oraz Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Okręgu Katowickiego Osób 

Niepełnosprawnych (TNMO ON) (2018) 

I miejsce w klasyfikacji klubowej – Automobilklub Mysłowicki 
 
I miejsce – Bartosz Hyrja  i Jacek Sobczyk  
II miejsce  - Marcin Lutek i Monika Wojtkowiak 
III miejsce  - Krzysztof Opiela i Maciej Krzewski 

TNMO   
I miejsce w kategorii kierowca Rafał Kurasiewicz 
I miejsce w kategorii pilot Bartosz Hyrja 
III miejsce w kategorii pilot Tomasz Kurasiewicz 
VI miejsce w kategorii kierowca Marcin Lutek 
VIII miejsce w kategorii kierowca Gabriela Hyrja 
VIII miejsce w kategorii pilot Monika Wojtkowiak 
TNMO ON 
I miejsce Rafał i Tomasz Kurasiewicz 

Puchar Śląska (PŚ) 

- III miejsce w kategorii kierowca – Gabriela Hyrja, Rafał Kurasiewicz 
IV miejsce w kategorii pilot – Tomasz Kurasiewicz, Bartosz Hyrja 
 V miejsce we kategorii kierowca i pilot – Marcin Lutek i Monika Wojtkowiak 
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VI miejsce w kategorii pilot – Mateusz Krzewski 

 
Rezultaty miękkie: 

− zwiększenie rozpoznawalności Miasta Mysłowice poprzez promocje na portalach internetowych i na portalu społecznościowym sukcesów sportowych członków Klubu na arenie 
międzynarodowej i ogólnopolskiej,  

− zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta Mysłowice na temat sportów popularnych w dwóch dyscyplinach: nawigacja samochodowa i kwalifikowana turystyka motorowa 
(m.in. poprzez organizację jednej z imprez turystyczno-nawigacyjnych na terenie miasta). 

4. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)  

 Udział członków Automobilklubu Mysłowickiego w sportach motorowych w kategoriach: nawigacja samochodowa  i turystyka motorowa  

1.  Maciej Krzewski – Mateusz Krzewski 25.03.2018 – Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, Kędzierzyn 

– Koźle 

20-22.04.2018 – Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 8b TSMP, 3a i 3b runda 

NPP, Opole 

1 - 3.06.2018 - Rajd SVRATKA HODONIN 2018 – 3 i 4 runda CEC, Czechy 

23 - 26.08.2018 – Rajd TIMISOARA 2018 – 5 i 6 runda CEC, Rumunia 

16.09.2018 – Rajd SATU MARE 2018 – 7 i 8 runda CEC, Rumunia 

5 - 7.10.2018 – Rajd SPISSKA BELA 2018 – 9 i 10 runda CEC, Słowacja 

2.  Gabriela Hyrja  – Bartosz Hyrja   25.03.2018 – Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, Kędzierzyn 

– Koźle 

3.  Rafał Kurasiewicz – Tomasz Kurasiewicz  25.03.2018 – Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, Kędzierzyn 

– Koźle 

4.  Tomasz Czempas – Jacek Sobczyk  25.03.2018 – Międzynarodowa impreza samochodowa RALLY GALA 2018 – 2 runda NPP, 2 eliminacja PŚ, Kędzierzyn 

– Koźle  

5.  Marcin Lutek – Monika Wojtkowiak 20-22.04.2018 – Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 8b TSMP, 3a i 3b runda 

NPP, Opole 

1 - 3.06.2018 - Rajd SVRATKA HODONIN 2018 – 3 i 4 runda CEC, Czechy 

23 - 26.08.2018 – Rajd TIMISOARA 2018 – 5 i 6 runda CEC, Rumunia 

9.09.2018 – Rajd KRÓLEWSKI PUCHAR TURYSTYCZNY –  26 runda TSMP i TPP, Wołomin 

5 - 7.10.2018 – Rajd SPISSKA BELA 2018 – 9 i 10 runda CEC, Słowacja 

26 -  27.10.2018  - Rajd ŚWIATOWID 2018  – 9 i 10 runda NPP, 33 i 34 runda TSMP i TPP, Warszawa 

6.  Przemysław Hajduk – Michał Brzóska  20-22.04.2018 – Międzynarodowa Impreza Nawigacyjna KARLIK 2018  – 1 i 2 runda CEC, 8a i 8b TSMP, 3a i 3b runda 

NPP, Opole 
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1 - 3.06.2018 - Rajd SVRATKA HODONIN 2018 – 3 i 4 runda CEC, Czechy 

7.  Przemysław Hajduk – Maciej Krzewski  26 -  27.10.2018  - Rajd ŚWIATOWID 2018  – 9 i 10 runda NPP, 33 i 34 runda TSMP i TPP, Warszawa  
 

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 
 

całkowit
y 

 

 z 
tego 
z 
pokry
ty  
dotac
ji 
 

 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 
 

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 

Mysłowicki)
8): 

 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

 

1 Opłaty startowe 2.850,00 2.000,00 850,00      2.850,00 2.000,00 850,00  

2 Transport na 
zawody  

3.438,62 3.000,00 438,62      3.438,62 3.000,00 438,62  

II Koszty obsługi  
zadania publicznego, 
w tym koszty 
administracyjne  
(z uwzględnieniem 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
…(nazwa 

Zleceniobiorcy)
8):  

1.800,00 0,00 1.800,00      1.800,00 0,00 1.800,00  

 1) ……..             
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2) …….. 

III Inne koszty, w tym 
koszty wyposażenia 
i promocji 
(z uwzględnieniem 
kosztów 
jednostkowych) 
poniesione przez 
…(nazwa 

Zleceniobiorcy)
8): 

1) …….. 
2) …….. 

            

IV Ogółem 8.088,62 5.000,00 3.088,62      8.088,62 5.000,00 3.088,62  

 
 
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 

5.000,00 62 5.000,00 62 

Koszty pokryte 

ze środków finansowych własnych: 

3.088,62 38 3.088,62 38 

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: 
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Z pozostałych źródeł: 

Koszty pokryte z wkładu osobowego 

(w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) 

    

Ogółem:  8.088,62 100% 8.088,62 100% 

 

 
 

 

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

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

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

 
 
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) 
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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. FAK  Nr 03/03/2018 I.1 20.03.2018 Opłata startowa 240,00 240,00 0 19.03.2018 

2. FAK Nr 00007/2018 I.1 20.04.2018 Opłata startowa 1.620,00 1.620,00 0 6.04.2018 

3. FAK 1247/18 I.1 13.11.2018 Opłata startowa 990,00 140,00 850,00 12.10.2018 

4. Polecenie wyjazdu 

nr od 1 do 8 

I.2 20.03.2018 Transport na zawody 387,80 387,80 0 26.03.2018 

 

5. Polecenie wyjazdu 

nr od 11 do 16 

I.2 17.04.2018 

 

 

Transport na zawody 436,29 

 

436,29 

 

0 24.04.2018 

6. Polecenie wyjazdu 

nr od 26 do 29 

I.2 1.06.2018 Transport na zawody 605,96 605,96 0 5.06.2018 

7. Polecenie wyjazdu 

nr od 34 do 35 

I.2 20.08.2018 Transport na zawody 400,00 400,00 0 30.08.2018 

8. Polecenie wyjazdu 

nr od 40 do 41 

I.2 3.09.2018 Transport na zawody 302,56 0 302,56 19.09.2018 

9. Polecenie wyjazdu 

nr od 42 do 43 

I.2 10.09.2018 Transport na zawody 400,00 400,00 0 18.09.2018 
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10. Polecenie wyjazdu 

nr od 46 do 47 

I.2 1.10.2018 Transport na zawody 234,44 234,44 0 8.10.2018 

11. Polecenie wyjazdu 

nr od 48 do 51 

I.2 22.10.2018 Transport na zawody 671,57 535,51 136,06 29.10.2018 

12. FAK VAT 

nrF0050276387/004

/18 

III 14.04.2018 Koszty administracyjne - 

telefon 

111,28 0 111,28 23.04.2018 

13. FAK VAT Numer: 

F0050276387/009/1

8 

III 14.09.2018 Koszty administracyjne - 

telefon 

91,30 0 91,30 28.09.2018 

14. FAK VAT 

FAS/GK/187/2018 

III 1.11.2018 Koszty administracyjne - 

czynsz 

798,71 0 798,71 9.11.2018 

15. FAK VAT 

FAS/GK/2015/2018 

III 1.12.2018 Koszty administracyjne - 

czynsz 

798,71 0 798,71 10.12.2018 

 
 
 
 
 
 
Część III. Dodatkowe informacje 
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki:10) 

− FAK  Nr 03/03/2018 

− FAK Nr 00007/2018 

− FAK 1247/18 
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− Polecenie wyjazdu od nr 1 do 8 

− Polecenie wyjazdu od nr 11 do 16 

− Polecenie wyjazdu od nr 26 do 29 

− Polecenie wyjazdu od nr 34 do 35 

− Polecenie wyjazdu od nr 40 do 41 

− Polecenie wyjazdu od nr 42 do 43 

− Polecenie wyjazdu od nr 46 do 47 

− Polecenie wyjazdu od nr 48 do 51 

− Umowa nr 1/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu marzec 2018 

− Umowa nr 2/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik 2018 

− Umowa nr 3/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu marzec 2018 

− Umowa nr 4/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu marzec 2018 

− Umowa nr 6/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu kwiecień, wrzesień, październik 2018 

− Umowa nr 7/2018 określająca warunki i zasady używania samochodu osobowego w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia 

− Ewidencja przebiegu pojazdu kwiecień, październik 2018 

− FAK  VAT nr F0050276387/004/18 

− FAK VAT Numer: F0050276387/009/18 

− FAK VAT FAS/GK/187/2018 

− FAK VAT FAS/GK/205/2018 
 

   
 
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; 
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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)) 

 

 

 

 

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

 

Poświadczenie złożenia sprawozdania4) 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe4) 
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______________ 

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. 
 


