
                                         

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Szkolenie: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 

zlecanych przez gminy, powiat i województwo. 
Trener – Artur Gluziński 

Gołdap – 10 grudnia 2011 

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, ul. Partyzantów 31  

 szkolenie jest bezpłatne 
Formularz należy przesłać pocztą, mailem do dnia 6.12.2011 r. na adres:  

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej 

19-500 Gołdap, ul. Wolności 11 

tel.: 87 615 32 72 (wtorek, środa, czwartek od 16.00 do 20.00) e-mail: aktywnagoldap@wp.pl 

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie do dnia 8.12.2011 na maila. 

 
 

1. Nazwa i adres organizacji 

 

 

 

2. Imię i nazwisko 

uczestniczki/ka szkolenia 
 

3. Funkcja w organizacji   

4. Telefon  

5. Adres e-mail  

6. Inne istotne informacje  

    
 

7. Oczekiwania wobec 

szkolenia/trenera 

 

 

 

 

 

8. Poziom wiedzy uczestnika 

szkolenia 

□ Podstawowy (organizacja rozpoczynająca działalność)  

□ Średniozaawansowany (organizacja działająca powyżej rok)  

□ Zaawansowany (organizacja doświadczona)  

 

 
Data: ________________ Podpis:__________________________________ 
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PROGRAM SZKOLENIA: 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania zadań publicznych zlecanych 

przez gminy, powiat i województwo. 

Trener – Artur Gluziński 
Gołdap – 10 grudnia 2011 

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, ul. Partyzantów 31 

Informacje: aktywnagoldap@wp.pl  

 

 

Godzina Dzień: 10.12.2011 (sobota) 

8.30-9.00 Recepcja 

9.00-10.30 

Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego. Nowy wzór oferty: 

 podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie ofert, 

 ogłoszenie konkursowe, miejsca zamieszczania ogłoszeń, na co 

zwrócić szczególna uwagę w ogłoszeniu, 

 konkursy ofert i małe granty – możliwości dla organizacji 

 oferta wspólna, 

 oferta podmiotu, 

 dofinansowanie inwestycji, 

 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Oferta realizacji zadania – przygotowanie opisu merytorycznego i 

kosztorysu 

 cle i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, 

 harmonogram i budżet, 

 wkład finansowy i pozafinansowy, 

 niezbędne załączniki. 

 

 

12.15-12.45 Przerwa kawowa 

mailto:aktywnagoldap@wp.pl


                                         

 

12.45-14.15 

Ramowy wzór umowy realizacji zadania: 

 przedmiot umowy, 

 sposób wykonania zadania publicznego, 

 wysokość dotacji, procentowy wkład własny, 

 transze, zasady przekazania i rozliczania, 

 terminy ponoszenia wydatków, 

 zamówienia publiczne a umowa, 

 dokumentacja księgowo-finansowa, 

 obowiązki informacyjne, 

 kontrola realizacji zadania, 

 obowiązki sprawozdawcze, 

 rozwiązanie umowy, 

 zmiany w realizacji zadania - aneksy 

 niezbędne załączniki. 

 

14.30-14.45 Przerwa  z degustacją produktów lokalnych 

14.45-17.00 

Nowy wzór sprawozdania: 

 opis merytoryczny zrealizowanego zadania (osiągnięcie celów, opis 

wykonanego zadania, opis rezultatów, liczbowe określenie sakli 

działań), 

 sprawozdanie z wykonania wydatków, 

 zestawienie faktur i rachunków (pokrytych z dotacji i wkładu 

własnego), 

 opisywanie faktur i rachunków w ramach realizowanego zadania, 

 rozliczenie odsetek, 

 niezbędne załączniki 

 

 

 

 

 
 


