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Załącznik nr 2. 

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY 

 Kalkulacja przewidywanych kosztów  na rok 2019 
 

Kategoria 
kosztów 

Rodzaj kosztów 
(należy uwzględnić wszystkie 

planowane koszty, 
w szczególności zakupu usług, 
zakupu rzeczy, wynagrodzeń) 

Liczba 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

(w zł) 

Rodzaj 
miary 

Koszt całkowity 
(w zł) 

z wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

z innych 
środków 

finansowych6) 
(w zł) 

z wkładu 
osobowego7) 

(w zł) 

z wkładu 
rzeczowego8); 9) 

(w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie z 

harmonograme
m 

I Koszty merytoryczne10) 

  
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 

 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 

 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11) 
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Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

III Planowane koszty 
poszczególnych 
Oferentów ogółem12): 

: 
(nazwa Oferenta 1) 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł  0,00 zł 

 

 : 
(nazwa Oferenta 2) 

0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł  0,00 zł 
 

 Ogółem: 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 

 Kalkulacja przewidywanych kosztów  na rok 2020 
 

Kategoria 
kosztów 

Rodzaj kosztów 
(należy uwzględnić wszystkie 

planowane koszty, 
w szczególności zakupu usług, 
zakupu rzeczy, wynagrodzeń) 

Liczba 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

(w zł) 

Rodzaj 
miary 

Koszt całkowity 
(w zł) 

z wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

z innych 
środków 

finansowych6) 
(w zł) 

z wkładu 
osobowego7) 

(w zł) 

z wkładu 
rzeczowego8); 9) 

(w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie z 

harmonograme
m 

I Koszty merytoryczne10) 

  Koszty po          



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl, suma kontrolna:, numer projektu: 

 

                
Nr 
poz. 
             

stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11) 

  
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   
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Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

III Planowane koszty 
poszczególnych 
Oferentów ogółem12): 

: 
(nazwa Oferenta 1) 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł  0,00 zł 

 

 : 
(nazwa Oferenta 2) 

0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł  0,00 zł 
 

 Ogółem: 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  
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Dodatkowe informacje 

Źródła finansowania na rok 2018 

    

20. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

Lp. Nazwa źródła Wartość 

1 Wnioskowana kwota dotacji 0,00 zł 

2 Inne Środki finansowe ogółem13): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4) 

0,00 zł 

2.1 Środki finansowe własne13) 0,00 zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 
publicznego13) 

0,00 zł 

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 0,00 zł 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej 
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, 
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki 
finansowe): 

 

2.4 Pozostałe13) 0,00 zł 

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

0,00 zł 

3.1 Wkład osobowy 0,00 zł 

3.2 Wkład rzeczowy15) 0,00 zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego 16) 

0,00 % 

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do 
otrzymanej kwoty dotacji17) 

0,00 % 

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego 
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji18) 

0,00 % 
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Źródła finansowania na rok 2019 

    

5. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

Lp. Nazwa źródła Wartość 

1 Wnioskowana kwota dotacji 0,00 zł 

2 Inne Środki finansowe ogółem13): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4) 

0,00 zł 

2.1 Środki finansowe własne13) 0,00 zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 
publicznego13) 

0,00 zł 

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 0,00 zł 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej 
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, 
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki 
finansowe): 

 

2.4 Pozostałe13) 0,00 zł 

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

0,00 zł 

3.1 Wkład osobowy 0,00 zł 

3.2 Wkład rzeczowy15) 0,00 zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego 16) 

0,00 % 

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do 
otrzymanej kwoty dotacji17) 

0,00 % 

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego 
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji18) 

0,00 % 
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Źródła finansowania na rok 2020 

    

5. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

Lp. Nazwa źródła Wartość 

1 Wnioskowana kwota dotacji 0,00 zł 

2 Inne Środki finansowe ogółem13): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4) 

0,00 zł 

2.1 Środki finansowe własne13) 0,00 zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 
publicznego13) 

0,00 zł 

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 0,00 zł 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej 
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, 
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki 
finansowe): 

 

2.4 Pozostałe13) 0,00 zł 

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

0,00 zł 

3.1 Wkład osobowy 0,00 zł 

3.2 Wkład rzeczowy15) 0,00 zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania 
publicznego 16) 

0,00 % 

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do 
otrzymanej kwoty dotacji17) 

0,00 % 

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego 
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji18) 

0,00 % 
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Kalkulacja przewidywanych kosztów - suma 

 Kalkulacja przewidywanych kosztów  - suma 
 

Kategoria 
kosztów 

Rodzaj kosztów 
(należy uwzględnić wszystkie 

planowane koszty, 
w szczególności zakupu usług, 

zakupu rzeczy, wynagrodzeń) 

Liczba 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

(w zł) 

Rodzaj 
miary 

Koszt całkowity 
(w zł) 

z wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

z innych 
środków 

finansowych6) 
(w zł) 

z wkładu 
osobowego7) 

(w zł) 

z wkładu 
rzeczowego8); 9) 

(w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie z 

harmonograme
m 

I Koszty merytoryczne10) 

  
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

3.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11) 

  
                

Koszty po 
stronie: 
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Nr 
poz. 
             

 
(nazwa Oferenta) 

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

 
                
Nr 
poz. 
             

Koszty po 
stronie: 
 
(nazwa Oferenta) 

         

1.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

2.  0 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

Razem: 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł    0,00 zł    0,00 zł      

III Planowane koszty 
poszczególnych 
Oferentów ogółem12): 

: 
(nazwa Oferenta 1) 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł   0,00 zł  

 

 : 
(nazwa Oferenta 2) 

0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł   0,00 zł   0,00 zł  
 

 Ogółem: 0,00 zł 0,00 zł        0,00 zł    0,00 zł    0,00 zł     

 


