
Załącznik Nr 2 do Umowy 
 
 
 

……………………….                                                                  ……………………… 
               ( pieczęć firmy)                                                                                                ( miejscowość, data) 

 
 
 

 
MIESIĘCZNY RAPORT Z REALIZACJI UMOWY NR MZK.05a.P.2013 

zawartej w dniu …………w sprawie prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w autobusach 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach 
 
 
……………………………… 
            ( podać miesiąc) 
 

1. Ilość podróżnych bez ważnego biletu    - ……  w tym: 
 

          1.1  ilość podróżnych, zobowiązanych do uiszczenia  należności za przewóz i opłatę      
              specjalną  w wysokości 120 zł -…. ; 

 1.2  ilość podróżnych, zobowiązanych do uiszczenia  należności za przewóz i opłatę  
        specjalną w wysokości 100 zł - ….. ; 
 1.3  ilość podróżnych, zobowiązanych do uiszczenia należności za przewóz i opłatę  
       specjalną  w wysokości 50 zł - …. ; 
 1.4  ilość podróżnych, zobowiązanych do uiszczenia należności za przewóz i opłatę  
       specjalną  w wysokości 360 zł –  
      ……. .  
2.  Kwota uiszczona u kontrolera ogółem ……………….zł  w tym: 
 
2.1  ilość podróżnych, która uiściła należność u kontrolera określoną w pkt 1.1  - ……         
     ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).;  

        2.2 ilość podróżnych, która uiściła należność u kontrolera określoną w pkt 1.2  - ……      
            ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  

2.3  ilość podróżnych, która uiściła należność u kontrolera określoną w pkt 1.3  - ……      
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  
2.4  ilość podróżnych, która uiściła należność u kontrolera określoną w pkt 1.4  - ……      
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  
2.5   ilość podróżnych, która uiściła należność za bilet - ……………… 
 
3.  Kwota uiszczona w oddziale firmy lub wpłacona na konto firmy  
     ogółem……………..zł  w tym: 
 
3.1  ilość podróżnych, która uiściła należność  określoną w pkt 1.1  - ……         
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).;  

        3.2  ilość podróżnych, która uiściła należność określoną w pkt 1.2  - ……      
            ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  

3.3  ilość podróżnych, która uiściła należność określoną w pkt 1.3  - ……      
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  
3.4  ilość podróżnych, która uiściła należność  określoną w pkt 1.4  - ……      
       podać również kwotę ogółem …………….. zł ). 
3.5   ilość podróżnych, która uiściła należność za bilet - ……………… 
 
4.  Ilość podróżnych, która dokonała tylko opłatę manipulacyjną ( 12 zł ) - …….. .  
 
5.  Kwota uiszczona w oddziale firmy lub wpłacona na konto firmy  
     ogółem……………..zł   z tytułu wcześniej wystawionych wezwań do zapłaty  
     w tym: 
  
5.1  ilość podróżnych, która uiściła należność  określoną w pkt 1.1  - ……         
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).;  

        5.2 ilość podróżnych, która uiściła należność określoną w pkt 1.2  - ……      
             podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  

5.3  ilość podróżnych, która uiściła należność określoną w pkt 1.3  - ……      
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ).  
5.4  ilość podróżnych, która uiściła należność  określoną w pkt 1.4  - ……      
      ( podać również kwotę ogółem …………….. zł ). 
5.5   ilość podróżnych, która uiściła należność za bilet - ……………… 
 

 
 
                                                                                                      ……………………………. 
               ( czytelny podpis, pieczątka ) 
Załączniki: 
paski kontrolne z kasowników 


