
WZÓR  

SPRAWOZDANIE  

z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego 

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

(nazwa zadania publicznego - zgodnie z ogłoszeniem konkursowym) 
 
 
 

..................................................................................... 
(nazwa własna zadania, określona przez oferenta) 

 

 

w okresie od ................ do ................. 

 

określonego w umowie nr .............. 

zawartej w dniu .............................................................. pomiędzy 

 
 

..........................................................................................................  
(nazwa Zleceniodawcy)                 

 

 

a ......................................................................................................... 
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),  

 
                                                      

 

Data złożenia sprawozdania 

………………....................... 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

1. Informacja, czy zakładany(ne) cel(e) zadania został(y) osiągnięty(te) w wymiarze 

określonym w ofercie. Jeśli nie, należy wskazać dlaczego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań ujętych w ofercie (ewentualne 

wyjaśnienie odstępstw w ich realizacji): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

w tym w ujęciu tabelarycznym: 

 

L.p. Rodzaj działania (zgodnie 
z harmonogramem wskazanym 
w ofercie) 

Miejsce Termin Liczba 
uczestników 
  

Uwagi 

      

      

      

      

 

3. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań 

zrealizowanych w ramach zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW 

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

Lp  

Rodzaj 

kosztów 

Koszty zgodnie z umową (w zł) Wydatki dot. zrealizowanego zadania (w zł) 

Koszt  

całkowity 

(w zł) 

Koszt 

wnioskowanych 

środków (w zł) 

Koszt 

współfinanso-

wania (w zł) 

Koszt  

całkowity 

(w zł) 

Koszt 

przekazanych/przyzna

nych środków (w zł) 

Koszt 

współfinanso-

wania (w zł) 

Koszty merytoryczne 

 Działanie Nr…       

 wydatek       

 wydatek       

Koszty administracyjne 

 Działanie Nr…       

 wydatek       

 wydatek       

        

 

2. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy - odsetki 

bankowe od środków finansowych przekazanych od Zleceniodawcy zgromadzonych 

na rachunku bankowym (jeżeli dotyczy). 

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

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

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

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

3. Zestawienie faktur (rachunków) (jeżeli dotyczy). 

L.p. Nr dokumentu 
księgowego 

Numer 

pozycji 

kosztorysu 

 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

księgowego 

 

 

 

 

Nazwa 

kosztu 

 

 

 

Kwota (zł) 

 

ogółem 

 

 

Kwota sfinansowana ze 

środków finansowych przez 

Zleceniodawcę  

(zł), w tym 

z odsetek bankowych  

Data zapłaty 

1.        

2.        

3.        

 

CZĘŚĆ III. DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczą) 

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

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

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

 

Oświadczam(-y), że: 



1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy; 
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 (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164); 
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 (tj.Dz.U  z 2016 r. poz. 922).  

 
 

 
 

........................................................ 
(pieczęć podmiotu ) 

 

 
……………………….……………., dnia …………………………….. 

 

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

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
 
 
 

 


