Załącznik nr 2 do umowy
nr .………………………..
z dnia ………………………201… r.

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PN.:
………………………………………………………………………………………
1. Zaktualizowany harmonogram zadania.
Zadanie publiczne realizowane w okresie od……………… do…………………
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego1)

Terminy realizacji
poszczególnych
działań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie w zakresie
realizowanego zadania publicznego

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.

Bochnia, dn. ……..………..

..........................................................
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych

1)

Opis zgodny z zaktualizowanym kosztorysem.

Załącznik nr 3 do umowy
nr .…………………….
z dnia ……………………..201… r.

ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS ZADANIA PN.:
……………………………………………………………….…
1. Całkowity koszt zadania

…………. zł

/ słownie : ………………………..złotych/

I

Koszty merytoryczne
po stronie …(nazwa

Oferenta)
1) .……..
2) ………

II

Koszty obsługi
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie …(nazwa
Oferenta) :
1) .……..
2) ……..

III

Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji po stronie …

(nazwa
Oferenta) :
1) ……..
2) ……..

IV

Ogółem:

Rodzaj miary

Rodzaj kosztów

Koszt jednostk.(w zł)

Lp.

Ilość jednostek

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Koszt
całkowity
(w zł)

Z tego do pokrycia
z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

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

Koszt do pokrycia
z wkładu
osobowego, w tym
pracy społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

3. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Środki finansowe własne

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

100%

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
3.3 pozostałe
4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

5

członków)
Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

Bochnia, dn. ………..

..........................................................
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych

Załącznik nr 4 do umowy
nr . …………….……
z dnia ………………..…201… r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/my że odpis z rejestru załączony do oferty jest zgodny ze stanem prawnym
i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Bochnia, dn. …………..…

..........................................................
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych

Uwaga:
Jeżeli w okresie od złożenia oferty do dnia podpisania umowy zaszły zmiany w stanie
faktycznym i prawnym, podmiot zobowiązany jest poinformować Gminę Miasta Bochnia
o zakresie zmian w formie dodatkowego oświadczenia.

