
Załącznik do
                                   Uchwały Nr 52/10/07

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007 r

Harmonogram rzeczowo – finansowy związany z realizacją projektu „Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza 2007”

L.p Zakres prac do wykonania wraz z opisem sposobu wykonania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
za realizację

Koszty
realizacji

1

Opracowanie wstępnego kosztorysu imprez dofinansowanych ze środków
Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  projektu  „Sierpc
Stolicą Kulturalną Mazowsza 2007” podczas cyklu spotkań z podmiotami
współpracującymi.

luty Z. Czajkowski X

2 Opracowanie  folderu  wydanego  w  ramach  projektu  ze  środków  UM
przeznaczonych na promocję. luty R. Będzikowska X

3

1. Pozyskiwanie darczyńców na realizację koncertu inauguracyjnego w
zamian za zobowiązania promocyjne. luty

2. Podpisanie  przez  Powiat  –  Obdarowanego  stosownych  umów
darowizny zgodnie z UCHWAŁĄ nr 1/1/06 ZARZĄDU POWIATU
W SIERPCU z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia do
składania  oświadczenia  woli  w  sprawach  majątkowych  w  imieniu
powiatu.

luty, marzec

Z. Czajkowski X

4 Opracowanie planu promocji i reklamy projektu. luty, marzec R. Będzikowska X

5

Przygotowanie  dokumentacji  do  podpisania  porozumienia  w  sprawie
realizacji projektu i podpisanie przedmiotowego porozumienia pomiędzy
Powiatem  Sierpeckim  a  Samorządem  Województwa  Mazowieckiego
zgodnie z UCHWAŁĄ nr 1/1/06 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z
dnia  1  grudnia  2006  roku  w  sprawie  upoważnienia  do  składania
oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

luty, marzec Z. Czajkowski X



L.p Zakres prac do wykonania wraz z opisem sposobu wykonania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
za realizację

Koszty
realizacji

6

1. Wydanie folderu i plakatu pilotażowego  na koncert inauguracyjny. Do 10 marca R. Będzikowska 10000 *
2. Kronika  Sierpca  i  Ziemi  Sierpeckiej  –  w  opracowaniu  Jana

Burakowskiego. (300 egz.) Do 16 marca Z. Dumowski 6000 *

3. Wydruk zaproszeń na koncert inauguracyjny. Do 26 lutego R. Będzikowska 600 *
4.  Zakup  ścianki  wystawienniczej  o  wymiarach  223x  340  cm  (koszt
brutto) Do 10 marca Z. Czajkowski 4500 *

7 Renowacja  i  remont  tablic  informacyjnych  ustawionych  na  granicach
Powiatu Sierpeckiego 6 sztuk (kwota brutto) luty, marzec Z. Dumowski 4500

8
Opracowanie projektu i wykonanie strony www dla programu. Do 10 marca Z. Czajkowski

R Będzikowska 3000 *

Utrzymanie strony www na serwerze Cały rok R. Będzikowska 1000 *

9

Koncert  inauguracyjny:  honoraria  dla  artystów za  wykonanie  koncertu
„Światowe  Przeboje  Muzyki  Filmowej”  w  wykonaniu  B.  Morki  i
Przyjaciół” (w przypadku braku dofinansowania z UM  wydatek będzie
musiał być pokryty z budżetu powiatu)

16.03.2007
Dom Kultury –

organizator 
odp. Z.Czajkowski

17000+Zaiks *

10 Spotkanie  towarzyskie  po  koncercie  inauguracyjnym (ok  200  osób)  w
Zajeździe Kasztelan – propozycja. 16.03.2007 Z. Czajkowski 9500

11 RAZEM 56.100

W
tym

Zadania  sfinansowane  z  budżetu  powiatu  (wliczony  koncert
inauguracyjny,  spotkanie  towarzyskie,  renowacja  tablic
informacyjnych

31.000

Zadania możliwe do sfinansowania ze środków przekazanych  przez
UM 25.100

* uwaga: Wszystkie pozycje zaznaczone będą zrealizowane przed podpisaniem porozumienia,  lecz pokrycie kosztów ich realizacji  (z wyjątkiem
koncertu,  o  którego dofinansowanie zwróciliśmy się  do Departamentu Kultury UM) nastąpi  ze środków Samorządu Wojewódzkiego dopiero po



przekazaniu ich na konto powiatu. Pozostałe wydatki muszą być pokryte z budżetu powiatu.


