
(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla) 

Sprawozdanie finansowe

3 500,00 zł

Lp.

Rodzaj kosztów 

(merytoryczne, 

administracyjne, z 

uwzględnieniem kosztów 

Brutto oraz składek ZUS i 

Funduszu Pracy)

Paragraf wg. 

klasyfikacji 

budżetowej

Numery faktur, rachunków, umów
Środki od 

sponsorów

Środki z 

subwencji

Środki z 

dofinasowania 

1 zajęcia jogi 4300-999 1/09/2020, umowa WCRS/SJP/101/20 1 350,00 zł

2 zajęcia jogi 4300-999 1/12/2020, umowa WCRS/SJP/150/20 1 800,00 zł

3 vouchery 4300-99 1/12/2020 350,00 zł

4

5

0,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł

0,00 zł

5% dofinansowania wynosi: 175,00 zł

Adnotacje urzędowe:

Uzasadnienie niewykorzystania w zadaniu kwoty wyższej niż 5% dofinansowania:

Decyzja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji niniejszego zadania została podjęta  05-01-2021

       Uchwałą Rady Osiedla  L/……….../21 z dnia: 05.01.2021

Pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady Osiedla                        Pieczęć i podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Liczba uczestników ok. 50-60 

Data realizacji zadania (ew. dodatkowo dni tygodnia jeśli zadanie cykliczne): 01.09.2020 - 20.12.2020

Opis realizacji zadania:

Proszę o podanie kwoty dofinansowania --------------->

Razem    

Kwota niewykorzystana z dofinansowania -------------------------------->

ZAŁĄCZNIK NR 1

(data wpływu do WCRS)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Nazwa Osiedla:…Grabiszyn-Grabiszynek………………………………………………………….

Nazwa zadania: Aktywnie na Grabiszynku

Opis realizacji zadania:  Regularne zajęcia dla mieszkańców osiedla - joga i cwiczenia relaksacyjne  - kontynuacja 
projektu z 2018 roku. Ze względu na sytuację covidową zajęcia częściowo były prowadzaone na świezym 
powietrzu w parku Grabiszyńskim, a w przypadku ścisłego lockdownu online. Zajęcia  cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. 
Dzięki porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 82 wynajem sali  jest bezpłatny ( w czasie kiedy taka forma zajęć 
była możliwa)

Opis realizacji zadania:  Regularne zajęcia dla mieszkańców osiedla - joga i cwiczenia relaksacyjne  - kontynuacja 
projektu z 2018 roku. Ze względu na sytuację covidową zajęcia częściowo były prowadzaone na świezym 
powietrzu w parku Grabiszyńskim, a w przypadku ścisłego lockdownu online. Zajęcia  cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. 
Dzięki porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 82 wynajem sali  jest bezpłatny ( w czasie kiedy taka forma zajęć 
była możliwa)

Opis realizacji zadania:  Regularne zajęcia dla mieszkańców osiedla - joga i cwiczenia relaksacyjne w plenerze, 
online, stacjonarnie.  Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Dzięki porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 82 wynajem sali  jest bezpłatny. W ramach zadania zakup
voucherów na wydarzenia kulturalne, aby zapewnić aktywność mieszkańcom w czasie epidemii. 
Fotorelacja  z zajęc na FB rady Osiedla Grabiszyn Grabiszynek. Koordynacja Anna Daleszyńska, Maria Kostrzewa-


