
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA  

 
1. Nazwa grupy nieformalnej/samopomocowej/organizacji: Fundacja Wspierania i 

Rozwoju kultury VIA CULTURAE 

2. Tytuł projektu wspartego mikrodotacją: Grant na lepszy start 

3. Okres realizacji  (od…...do): od 15.05.2017 do 31.07.2017 

4. Kwota otrzymanej mikrodotacji/wsparcia: 4700,00 PLN 

5. Kwota wykorzystanej mikrodotacji/wsparcia: 4700,00 PLN 

6. Kwota zwrotu niewykorzystanej mikrodotacji/wsparcia: 0 PLN 

 

Dane Wnioskodawcy: 
 

Dokładny adres młodej organizacji 
lub organizacji/podmiotu 
uprawnionego udzielającego 
wsparcia grupie nieformalnej  

 (zgodnie z podpisaną umową) 

92-101 Łódź 

Ul.Krokusowa 8a 

Adres kontaktowy (jeśli inny niż 
podany powyżej) 

 

adres e-mailowy  biuro@viaculturae.eu 
padkowski@poczta.onet.pl 

telefon kontaktowy 501 044 007  42 6793 794 

Imię i nazwisko oraz kontakt do 
osoby odpowiedzialnej za 
sporządzenie sprawozdania  
 (email, telefon komórkowy)  

Michał Padkowski 
padkowski@poczta.onet.pl 
501 044 007 

 

Prosimy opisać krótko realizację projektu (działania) zgodnie z wnioskiem 

Realizacja projektu polegała na zakupie sprzętu komputerowego ( laptop, urządzenie 
wielofunkcyjne) niezbędnego do realizacji zadań statutowych Fundacji i prawidłowego 
działania biura. 
Członkowie Rady Fundacji i Zarząd Fundacji w czasie 2 tygodni  dokonali researchu 
rynku internetowego gromadząc informacje o dostępnym sprzęcie. W działaniach tych 
brały udział trzy osoby.  
Ad. pozycji 1 i 2 : W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego, w podobnym procesie 
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porównano oferty firm AMSO, TOP KOMPUTER, E-TECH i Lapis – bis.  
Zdecydowano o zakupie w firmie Lapis –Bis, kierując się jakością, ceną, dostępnością 
serwisu i możliwością późniejszych konkurencyjnych cenowo rozszerzeń 
oprogramowania. Zakupu dokonano 12.07.2017. 
 
Ad. Pozycji 3 : Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem dokonała analizy celowości i 
przydatności zakupu programów radioBoss. Stwierdzono, że wystąpiłyby trudności w 
przekazaniu licencji na rzecz radia internetowego – licencja taka udzielana jest 
wyłącznie podmiotowi dokonującemu zakupu. Ponieważ w międzyczasie pojawiły się 
nowe możliwości działania - produkcji teledysków finansowanych przez gminy i miasta, 
(działania reklamowe polegające na produkcji teledysku artysty związanego z daną 
miejscowością i dodatkowo ukazującego walory turystyczne bądź inne wybrane przez 
miasto – gminę – finalizowane są rozmowy z miastem Legionowo o produkcji teledysku 
z udziałem Krzysztofa Ścierańskiego) postanowiono, za zgodą Operatora Projektu  o 
zakupie recordera ZOOMH4n służącego do zapisu dźwięku na planie filmowym Po 
rozpoznaniu ofert Allegro, firmy Music Express, Biura Inicjatyw Obywatelskich,  sklepów 
Pasja i Riff zdecydowano, kierując się ceną,  o zakupie urządzenia w Biurze Inicjatyw 
Obywatelskich.Zakupu dokonano 17.07.2017 
 
Ad. Pozycji 4 :W przypadku zakupu biurka porównano oferty Allegro, firm Biuromax, 
Koral, Sempre i ORDOM. Zdecydowano o zakupie w firmie ORDOM kierując się jakością 
wykonania, rozmiarem, czyli przydatnością do prac biurowych i ceną. Zakupu dokonano 
17.07.2017 
 
Ad. Pozycji 5 : Jako wykonawcę strony internetowej jednomyślnie zaakceptowano firmę 
TOMKAM Tomasz Piestrzeniewicz – o wyborze decydowała niska cena, doświadczenie 
wykonawcy, dostępność serwisu i późniejszych rozszerzeń strony. W kwestii utrzymania 
strony Fundacja opierać się będzie na dofinansowaniu przez darczyńców i własnych 
wypracowanych środkach. Termin uruchomienia strony określono na  31.07.2017. 
Strona dostępna będzie po adresem www.viaculturae.eu. 

 

Prosimy opisać osiągnięte rezultaty (liczbowo) zgodnie z wnioskiem 

W wyniku podjętych działań młoda organizacja doposażyła biuro w następujący sprzęt: 
1.Urządzenie wielofunkcyjne 
2.laptop 
3.biurko 
4.Recorder dźwięku 
Wzmocniona została możliwość komunikacji z odbiorcami dzięki stronie internetowej 
będącej m.in. nośnikiem informacji o wydarzeniach kulturalnych. Korzystanie ze strony 
internetowej Fundacji umożliwi osobom zainteresowanym dotarcie do profesjonalnej 
informacji. 
 

 

Prosimy opisać trudności, jakie pojawiły się w czasie realizacji zadania.  

W jaki sposób zostały przezwyciężone? 



 

 
 

1.Wystąpiły trudności z przekazaniem licencji na programy radioBoss na rzecz radia 

internetowego – licencja udzielana jest podmiotowi zakupującemu. W związku z tą 

sytuacją, za zgodą Operatora projektu zakupiono w to miejsce recorder dźwięku. 

2.nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu biurka zamówionego w firmie ORDOM – mebel ten 

wykonywany jest na zamówienie i ze względu na okres urlopowy wydłuża się czas 

oczekiwania. Uzgodniono, że biurko dostarczone zostanie w m-cu 08.2017 w najbliższym 

możliwym terminie. 

3.wystąpiły różnice cenowe w przypadku zakupu laptopa i urządzenia 

wielofunkcyjnego.Za zgodą Operatora Projektu dokonano przesunięcia środków w 

ramach jednego zakupu. 

 

Zestawienie dowodów księgowych (faktur/rachunków) 

Lp 

 

 

 

 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

Nume

r 

pozycji 

z 

budżet

u 

Nazwa kosztu Data 

wystawie

nia 

dokument

u 

księgowe

go 

Data 

zapłaty 

Kwota (zł) 

 

 

 

 

Finansowane 

z 

mikrowsparci

a (zł) 

1. 
1149/2017 1 Urządzenie 

wielofunkcyjne 
12.07.2017 

31.07.2
017 

1999,99 1499,99 

2 
1149/2017 2 laptop 12.07.2017 

31.07.
2017 

1499,99 1499,99 

3 
80/295/5/17 4 Biurko MAX 17.07.2017 

26.07.
2017 

279,00 270,65 

4 
36/2017 5 

Zbudowanie 
strony 
internetowej 

17.07.2017 
26.07.
2017 

500,00 500,00 

5. 
Umowa 1/17 6 

Obsługa 
księgowo-
finansowa 

03.07.2017 
31.07.
2017 

250,00 200,00 

6. 
24/17/FVS 7. Recorder 17.07.2017 

31.07.
2017 

729,37 729,37 

Razem: 5258,35 4700,00 

 



 

 
 

Załączniki: 
 

 Wybrana dokumentacja fotograficzna (CD-ROM) 
 

 
 
DATA   01.08.2017 
                                                                    
PODPISY WNIOSKODAWCY ZGODNIE Z KRS  
 
 
 
 
ORAZ  
CZŁONKÓW GRUPY NIEFORMALNEJ/SAMOPOMOCOWEJ ZGODNIE Z WNIOSKIEM 


