
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego

„Ograniczanie bezdomności zwierząt”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 09.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

określonego w umowie nr RI.526.1.2014

zawartej w dniu  2 czerwca 2014 roku w Ciechanowcu 

oraz aneksu nr 1  z 30 czerwca 2014 r.

pomiędzy

Gminą Ciechanowiec, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-
230 Ciechanowiec, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Mirosława 
Reczko Burmistrza Ciechanowca.

(nazwa Zleceniodawcy)                
a:

Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt „PSIEMIATYCZE” z siedzibą przy ul. B. 
Głowackiego 21, 17-300 Siemiatycze, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000387562, 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez: Prezes - Grażynę Szczurowską, nr 
dowodu osobistego XXX XXXXXX oraz Członka Zarządu - Malwinę Mańkowską, nr dowodu
osobistego XXX XXXXXX. 

(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 III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez:
-wykonanie 40 sterylizacji suk i 20 sterylizacji kotek, będących własnością mieszkańców Gminy 
Ciechanowiec oraz zakupienie 40 ubranek pooperacyjnych dla suk. Zabiegi wykonane zostały po 
promocyjnych cenach dzięki zaufanej i długotrwałej współpracy z Lekarzem Weterynarii oferującym
tylko i wyłączenie Stowarzyszeniu możliwość tańszego wykonania tychże usług,

-zorganizowanie spotkanie edukacyjnego dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w 
Ciechanowcu, podczas, którego rozmawialiśmy o humanitarnym traktowaniu zwierząt domowych, 
prosiliśmy o niewyrzucanie swoich zwierząt, uświadamialiśmy na temat obowiązków związanych z 
posiadaniem psa lub kota oraz szerzyliśmy wiedzę o zachowaniu psów i kotów w celu ochrony 
przed niebezpieczeństwem z ich strony. Dzieci były bardzo zainteresowane tematem i czynnie  
brały udział w spotkaniu, dzięki czemu mamy dodatkową pewność, że spełniło ono swoje zadanie i 
uświadomiło najmłodszych członków naszego społeczeństwa, w sprawie humanitarnego 
traktowania zwierząt domowych,

-zorganizowanie w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu spotkania dla dorosłych 
mieszkańców Gminy Ciechanowiec, podczas którego prosiliśmy o dobre traktowanie zwierząt oraz 
poprawienie ich bytu. Spotkanie pomimo ogłoszeń, odbyło się w kameralnym gronie 10 osób, które
z kolei brały bardzo czynny udział w tymże spotkaniu. Dorośli ludzie byli zainteresowani 
problemem bezdomności zwierząt i rolą sterylizacji oraz kastracji w jej ograniczaniu. Spotkaliśmy 
się z entuzjazmem i chęcią pomocy oraz ogromnym zrozumieniem i szacunkiem wobec naszej 
pracy podczas projektu.

-rozdaliśmy ulotki i rozwiesiliśmy plakaty przez co uświadomiliśmy i przekazaliśmy informacje o 
zaletach płynących z wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji. Podczas wykonywania zabiegów 
rozmawialiśmy z właścicielami zwierząt na temat humanitarnego traktowania zwierząt i 
ograniczania ich bezdomności, a także prosiliśmy o przekazywanie zdobytej wiedzy innym osobom
z otoczenia.
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2.  Opis  wykonania  zadania  z  wyszczególnieniem  organizacji  pozarządowych,  podmiotów,

o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie,  lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania

określone w części III pkt 9 oferty.5)

3

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)Przygotowanie materiałów na spotkanie z 
uczniami i osobami dorosłymi

2) Wykonanie ulotek, ogłoszeń, plakatów

3) Rozwieszenie ulotek, plakatów, ogłoszeń

4) Zakup ubranek pooperacyjnych

5) Skompletowanie listy zwierząt do sterylizacji

6) Wykonanie 40 sterylizacji suk i 20 kotek

7) Uzgodnienie terminu spotkań

8) Przeprowadzenie spotkania z uczniami klas 
I-III Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i z 
mieszkańcami Gminy

9) Rozliczenie projektu

lipiec 2014 

czerwiec-
wrzesień 2014

czerwiec-
wrzesień 2014

lipiec 2014

lipiec - wrzesień 
2014

lipiec - wrzesień 
2014

czerwiec- 
wrzesień 2014

wrzesień 2014

grudzień 2014

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach 

Arton Reklama & Poligrafia
Ul. Pałacowa 14
17-300 Siemiatycze

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach 

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach 

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach

Lekarz weterynarii, Halina 
Kalinowska, ul. Zielonogórska 2, 
Białystok

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach

Wolontariusze SMZ,                     
Karolina Zasiadczuk, F.U.H. 
ANTRIX, Rzeszów, ul. Podwisłocze 
8/84

Wolontariusze SMZ w 
Siemiatyczach



3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 

wpłynęło na jego wykonanie.

Realizacja zadania możliwa była do wykonania tylko dzięki dofinansowaniu z dotacji, 
ponieważ Stowarzyszenie nie posiada pieniędzy na tak duży projekt. Bez wsparcia 
finansowego ze strony Urzędu nigdy nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak dużego 
przedsięwzięcia, skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Ciechanowiec. 
Problem bezdomności zwierząt jest ogromny, więc co za tym idzie równie duża jest liczba 
zwierząt czekających na pomoc, a także sterylizacje. Dzięki uzyskanym środkom 
finansowy byliśmy w stanie skutecznie zmniejszyć liczbę niechcianych miotów. Ponadto 
stwierdziliśmy, że wśród właścicieli zwierząt nie ma świadomości ograniczania 
bezdomności psów i kotów poprzez sterylizację. Wiele osób nie widzi nic złego w 
zabijaniu i porzucaniu niechcianych zwierząt, ale niewątpliwie fakt, że zabiegi wykonane 
były nieodpłatnie, łącznie z darmowym ubrankiem pooperacyjnym wpłynął na to, że tak 
wielu właścicieli chciało poddać zabiegowi swoje zwierzęta. Mieszkańców Gminy 
Ciechanowiec po prostu nie było stać na opłacenie takiego zabiegu, zatem gdyby nie 
projekt większość ze zwierząt nigdy nie zostałaby wysterylizowana i mnożyły by się nadal.
Okazało się także, że przynajmniej połowa z suk poddanych sterylizacji była przygarnięta 
przez mieszkańców Gminy Ciechanowiec z ulic. Dzięki realizacji projektu informacja o 
zaletach płynących z wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji dotarła do dużej ilości 
mieszkańców, którzy chętniej poddadzą jemu swoje zwierzęta ale także nie będą mieli 
obaw przed niechcianym miotem, w przypadku przygarnięcia w przyszłości bezdomnej 
suki.

 

4. Opis osiągniętych rezultatów

Podczas 4 dni  tzw. akcji zabiegowych wysterylizowaliśmy 40 suk i 20 kotek, które nie 
urodzą niechcianych potomków, przez co zmniejszy się liczba zwierząt bezpańskich, 
wyrzuconych, takich, które trzeba będzie płatnie odłowić. Zakupiliśmy na ten cel 40 
ubranek dla suk, wynajęliśmy gabinet oraz sprowadziliśmy wykwalifikowanego lekarza 
weterynarii, który po bardzo atrakcyjnych cenach wykonał  w/w zabiegi. Zapobiegliśmy 
skutkom bezdomności zwierząt. Dotarliśmy do 144 dzieci i ok 70 dorosłych osób z 
informacjami o zwrócenie uwagi na los zwierząt bezdomnych, o przemyślane decyzje o 
zakupie czy przygarnięciu zwierząt, z prośbą o nie wyrzucanie zwierząt, nie kupowanie z 
pseudo-hodowli, o reagowanie gdy widzimy znęcanie się nad zwierzętami lub złe ich 
traktowanie. Dzięki pracy 3 naszych wolontariuszek dorośli poznali korzyści wynikające 
ze sterylizacji zwierząt, a rozdając ulotki i rozwieszając plakaty, a także ogłaszając naszą 
wspólną działalności dotarliśmy do większości mieszkańców Gminy Ciechanowiec – 
których jest ponad 9000 osób – z najważniejszymi wiadomościami o zapobieganiu 
bezdomności zwierząt domowych.
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5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6) 

W ramach projektu przy pomocy 3 wolontariuszy ze SMZ z Siemiatycz, wysterylizowaliśmy 40 
suk i 20 kotek, podczas 4 uzgodnionych wcześniej z lekarzem weterynarii dni. Zabiegi zostały 
wykonane przez lekarza weterynarii z Gabinetu Weterynaryjnego w Białymstoku, ul. 
Zielonogórska 2, z którym SMZ w Siemiatyczach ma podpisaną umowę. Sterylizacje 
wykonywane zostały profesjonalnie, szwy po operacji były bardzo małe, lekarz był na wezwanie, 
a cena zabiegu dla Stowarzyszenia była bardzo atrakcyjna: 140zł za sukę i 80zł za kotkę. Na 
wykonanie tych zabiegów wynajęliśmy gabinet w Ciechanowcu, żeby udogodnić mieszkańcom 
dostarczenie zwierząt. Za wynajęcie gabinetu zapłaciliśmy kwotę w wysokości 250zł za jeden 
dzień, łącznie 1.000 zł. 5 właścicielom zwierząt, którzy nie dysponują transportem, zwierzęta na 
zabieg przywieźliśmy i odwieźliśmy, na co wydaliśmy 180,94 zł. Zakupiliśmy 40 szt. ubranek 
pooperacyjnych dla suk za które zapłaciliśmy 810,66 zł.  Kotki z racji malutkiego szwu, takich 
ubranek nie potrzebują. Poprzez spotkania z mieszkańcami gminy w Ciechanowcu, a także 
ogłoszenia i ulotki, samodzielnie skompletowaliśmy listę zwierząt do sterylizacji, która okazała się
być dwa razy większa niż w rzeczywistości mieliśmy miejsc. Zatem zwierząt zgłoszonych na 
darmowe zabiegi było w rezultacie dwa razy więcej niż miejsc przewidzianych w projekcie. 
Samodzielnie przygotowaliśmy także materiały na spotkania z dziećmi i z dorosłymi. Ulotki i 
plakaty wykonała firma: ARTON Reklama & Poligrafia w Siemiatyczach, za które zapłaciliśmy 
300 zł.  Rozwiesiliśmy 100 plakatów, rozdaliśmy 200 ulotek, przez co wystosowaliśmy apele o 
korzyściach ze sterylizacji, z prośbą o dobre traktowanie zwierząt. Przeprowadziliśmy 2 
spotkania za które zapłaciliśmy kwotę 200zł . W spotkaniu uczestniczyło 144 uczniów  z  klas I-III
ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Podczas spotkania  w Ciechanowieckim Ośrodku 
Kultury i Sportu uczestniczyło 10 osób. W działaniach brało udział 3 wolontariuszek naszego 
Stowarzyszenia, z którymi podpisaliśmy odpowiednie umowy o pracę wolontariacką. Koszt 
robocizny wolontariuszy opiewa na kwotę 7zł  za godzinę, przy czym przewidziany czas ich pracy
to 100 godzin. Rozliczyliśmy działania w projekcie, przedstawiliśmy stosowne faktury i 
dokumentacje.

Rozliczenie projektu:

Okres przygotowawczy realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2014
- przygotowanie przez wolontariuszy materiałów na spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej 
oraz z dorosłymi mieszkańcami Gminy Ciechanowiec  - lipiec,

- uzgodnienie przez SMZ z Siemiatycz konkretnych terminów spotkań w Szkole Podstawowej w 
Ciechanowcu oraz w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu , czerwiec – wrzesień,

- uzgodnienie przez SMZ z Siemiatycz z lekarzem weterynarii oraz z właścicielem gabinetu 
weterynaryjnego 4 różnych terminów wykonywania zabiegów sterylizacji suk i kotek czerwiec – 
wrzesień,

- wykonanie, rozdanie i rozwieszenie na terenie Gminy Ciechanowiec, przez wolontariuszy 200 
ulotek, 100 plakatów oraz ogłoszeń internetowych czerwiec-wrzesień,

- zakup ubranek pooperacyjnych – lipiec, 

- skompletowanie przez wolontariuszy z SMZ z Siemiatycz listy zwierząt do sterylizacji, 
potrzebnych do umówienia 4 oddzielnych terminów  lipiec – wrzesień.

Realizacja zadania: 09.06.2014 – 10.12.2014 r.

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
5
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania

(zgodnie z umową) 

Bieżący okres

sprawozdawczy – za okres realizacji zadania

zł % zł %
Koszty pokryte z dotacji:

Z tego z odsetek 
bankowych od dotacji

9000,00zł 86,54% 9.000,00 86,61%

Koszty pokryte

ze środków finansowych 

własnych:

700,00 zł 6,73% 691,61 zł 6,65%

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:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

----------

---------

----------

----------

----------

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00zł

----------

----------

----------

----------

----------

Koszty pokryte z wkładu 

osobowego

(w tym świadczeń 

wolontariuszy, pracy 

społecznej członków)

700,00 zł 6,73% 700,00 zł 6,74%

Ogółem: 10400zł 100% 10.391,61 100%

Uwagi, które  mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
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Kwota na zakup 40 szt. ubranek pooperacyjnych dla suk została przekroczona o 10,66 zł, ponieważ
podrożały duże rozmiary koszulek, a wśród sterylizowanych suczek, przeważały zwierzęta o dużych
gabarytach.
Kwota  przewidziana  na  transport  zwierząt  na  sterylizację  nie  została  w  pełni  wykorzystana.  Nie
wykorzystaliśmy 19,06 zł,  ponieważ nie zachodziła  taka potrzeba, większość  właścicieli  dostarczała
zwierzęta na zabiegi własnym transportem, do nas nikt więcej nie zwrócił się o pomoc w transporcie.

3.  Informacja  o  kwocie  przychodów  uzyskanych  przy  realizacji  umowy  i  odsetek

bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Nie było
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4. Zestawienie faktur (rachunków)9) 
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11

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

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

Faktura 
559/07/2014

FA/106/07/2014

Umowa  najmu
 
Umowa najmu

Umowa najmu

Umowa najmu

Faktura 
23/01/2014

Faktura 
25/01/2014

Faktura
30/01/2014

Faktura 
31/01/2014

Rachunek 
03/09/2014

Rachunek
1/07/2014

Rachunek
3/07/14

Rachunek
5/07/2014

Rachunek 4/07/14

 III

I/4

I/3

I/3

I/3

I/3

I/1-2

I/1-2

I/1-2

I/1-2

I/6

I/5

I/5

I/5

I/5

01.07.14 r.

10.07.14 r.

-------------

-------------

------------

-------------

17.07.14 r.

29.07.14 r.

12.09.14 r.

15.09.14 r.

18.09.14 r.

12.07.14 r.

26.07.14 r.

13.09.14 r

13.09.14 r.

Materiały 
promoc.

Koszulki 
pooperac

Wynajem 
gabinetu
Wynajem 
gabinetu

Wynajem 
gabinetu

Wynajem 
gabinetu

Sterylizacje

Sterylizacje

Sterylizacje

Sterylizacje

Org. 
Spotkań

Transport 
zwierząt

Transport 
zwierząt

Transport 
zwierząt

Transport 
zwierząt

300,00

810,66

250,00

250,00

250,00

250,00

2340,00

2020,00

1720,01

1120,00

200,00

86,32

26,56

43,16

24,90

0,00

800,00

250,00

250.00

250,00

250,00

2340,00

2020,00

1720,00

1120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

10,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

200,00

86,32

26,56

43,16

24,90

07.07.14 

11.07.14

14.07.14 

30.07.14

11.09.14 

14.09.14

23.07.14

08.08.14 

14.09.14

19.09.14

18.09.14

18.12.14

18.12.14

18.12.14

18.12.14

 



Część III. Dodatkowe informacje

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

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

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

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

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

Załączniki:10)

2.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

3.  Kopia  list  mieszkańców  Gminy  Ciechanowiec,  którzy  wysterylizowali  swoje  zwierzęta

podczas realizacji zadania publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11);
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 (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

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

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

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

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Zleceniobiorcy(-ów)
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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  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  565,  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, w części III pkt 9.
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 organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie,  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.  
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Do sprawozdania  nie  załącza  się  faktur  (rachunków),  które należy przechowywać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. 

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  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.
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