
(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla) 

ZAŁĄCZNIK NR 1

(data wpływu do WCRS)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2020

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

Nazwa zadania:   Centrum Osiedlowe

Liczba uczestników: ok. 110  w podziale na małe grupy zgodnie z zasadami covidowymi

Opis realizacji zadania:

Środki przyznane na realizację niniejszego zadania społecznego zostały wykorzystane na realizację  zajęc  cyklicznych  
oraz wydarzeń i plenerowych dla dzieci od 6 roku życia w celu zapewnienia  dzieciom i młodzieży rozwoju społecznego, 
kulturalnego i fizycznego w czasie wolnym . prowadzone zajęcia cieszyły się dużum zainteresowaniem.  Dobór wydarzeń 
odbywał się na bazie przeprowqadzonych ankiet i rozmów  badających potrzeby uczestników.
Szczególna uwaga  była przykładana do współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz doborze  wartościowych , o 
wysokich  kwalifikacjach  prowadzących  warsztaty. 
W ramach zadania zostało zrealizowanych wiele cyklicznych warsztatów i kilka wydarzeń plenerowych. 
Z posiadanych środków zostały zakupione  materiały niezbędne do prowadzenia  zajęc  
Uczestnikom warsztatów został zapewniony poczęstunek  - ciastka , owoce i napoje (soki, woda)
Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach zadania:
semestr letni marzec - czerwiec  2020
1.  poniedziałek - warsztaty teatralne, prowadzenie Zofia Pielat z wykształceniem muzycznym
2. wtorek - warsztaty taneczne,  prowadzenie Stowarzyszenie Mikrofonia
3. środa - warsztaty artystyczne - MAŁA AKADEMIA SZTUKI - prowadzenie artysta plastyk  Iwona Gocyk,
4. czwartek - konwersacje z native speakerem , jężyk angielski dla dwóch grup wiekowych o róznym stopniu 
zawansowania , prowadzenie Sam Alty;
5. sobota - warsztaty rolkarskie - prowadzenie Fundacja Zarolowani, zajęcia dla 4 grup w zależności od stopnia   
zaawansowania
semestr zimowy wrzesień - grudzień  2019 
1.  poniedziałek - warsztaty doświadczenia czyli nauka w praktyce  - prowadzenie  Fundacja Learn Qutdoors , 2 grupy
2. wtorek - klub odkrywcy czyli zabawa i edukacja na dworze np robienie map, budowle z drewna - prowadzenie  
Fundacja Learn Qutdoors , 2 grupy
3. środa - MAŁA AKADEMIA SZTUKI PLASTYKA , CERAMIKA - prowadzenie artysta plastyk  Iwona Gocyk,
4. czwartek - konwersacje z native speakerem , jężyk angielski dla dwóch grup wiekowych o róznym stopniu 
zawansowania , prowadzenie Sam Alty;
OSIEDLOWE kOŁO PAWNE  dla dzieci, zajęcia w ramach wolontariatu
5. sobota - warsztaty rolkarskie -, nauka i doskonalenie jazdy - prowadzenie Fundacja Zarolowani, zajęcia dla 4 grup , w 
wieku od 6 lat, w zależności od stopnia   zaawansowania
Wydarzenia plenerowe
1. Bajkobus Wrocławskiego Teatru  Lalek i towarzyszące mu warsztaty malowania płóciennych toreb  - 30.06.2019
2. Warsztaty plastyczne w Parku Grabiszyńskim  - 22.09.2019
3. Spacer z przyrodnikiem po Parku Grabiszyńskim - 22.09.2019
4. Warsztaty i poznawanie technik artystycznego malowania twarzy  Górka Skarbowców  - 6.10.2019
5 Cykl warsztatów świątecznych :
- robienie ozdobnych kartek ,

- dekorowanie pierników i jabłek,
- robienie ekokarmników dla ptaków,
- ozdabianie świec  róznymi technikami
W ramach zadania została zorganizowana wcieczka krajoznawcza do Biolesławca  połączona z warsztatami 
ceramicznymi  w Fabryce  Naczyń Ceramicznych MANUFAKTURA.
Z posiadanych środków zostały zakupione i przekazane vouchery do kina.
Uczestnicy Centrum Osiedlowego zostali  dodatkowo objęci ubezpieczeniem  NNW.

Data realizacji zadania (ew. dodatkowo dni tygodnia jeśli zadanie cykliczne): 
semestr letni marzec - czerwiec 2019
1.  poniedziałek ,  wtorek , środa ,  czwartek , sobota 
semestr zimowy wrzesień - grudzień  2019 
poniedziałek ,  wtorek , środa ,  czwartek , sobota 
30 czrewiec , 22 wrzesień, 6 październik , 22 grudzień  - w ydarzenia plenerowe
16 listopad  - wycieczka  połączona z warsztatami ceramicznymi w Bolesławcu

Środki przyznane na realizację niniejszego zadania społecznego zostały wykorzystane na realizację  zajęć cyklicznych  dla 
dzieci od 6 roku życia w celu zapewnienia  dzieciom i młodzieży rozwoju społecznego zwłaszcza podczas pandemii. 
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Odbywały się:
- ceramika i plastyka MAŁA AKADEMIA SZTUKI dla dwóch grup wiekowych - stacjonarnie i online,  prace były wypalane w 
piecu ceramicznym. 
- zajęcia z j. angieskiego dla dwóch grup zaawansowania, konwersacje z native speakerem - stacjonarnie i online
- zajęcia ekologiczne i przyrodnicze w plenerze parku Grabiszyńskiego Poszukiwacze Skarbów - spacery przyrodnicze po 
okolicy oraz warsztaty kreatywne np. robienie domków dla owadów oraz mikstury odstraszjącej komary
- zajęcia Tajemnicza Paczka - raz w tygodniu dzieci otrzymywały zestawy kreatywne do samodzielnej pracy w domu 
(forma zajęć hybrydowa). W ramach zajęć dzieci zdobywały wiedzę przyrodniczą o  Parku Grabiszyńskim oraz zdobywały 
umiejętności  takie jak m.in robienie kiszonek, szycia, wykonywania własnego mydełka, świeczek, stroików 
świątecznych. W plenerze salidziły cebulki na trawniku przy ul. Blacharskiej. 
Z posiadanych środków zostały zakupione  materiały niezbędne do prowadzenia  zajęć.  
Uczestnikom warsztatów został zapewniony poczęstunek  - ciastka , owoce i napoje (soki, woda). 
Zorganizowano: 
- wycieczkę autokarową do Szklarsiej Poręby z warsztatami i ogniskiem 
- wyjścia do ZOO. 
Dokumentacja fotograficzna zadania jest dostępna na stronie i fb rady osiedla. 
Zapisy do Centrum prowadzone poprzez stronę internetową, ogłoszenia o ofercie na FB, www i tablicach osiedlowych. 
Koordynacja Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - Anna Daleszyńska, Maria Kostrzewa Żołnierz w ramach 
wolontariatu. 

Data realizacji zadania (ew. dodatkowo dni tygodnia jeśli zadanie cykliczne): Ze względu na lockdown zajęcia rozpoczęły 
się w sierpniu, w plenerze z zachowaniem obostrzeń covidowych. Kiedy wprowadzono czerwona strefę zajęcia 
odbywały się w formie hybrydowej. 
We wrześniu odbyła się wycieczka autokarowa  połączona z warsztatami z zachowaniem wytycznych dot. covid. 



Sprawozdanie finansowe
27 000,00 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 Umowa zlecenie  - zajęcia plastyczne 4110-999  umowa WCRS /SJP/90/20 4 860,00 zł

2 Warsztaty Poszukiwacze Skarbów 4300-999 11/08/2020, umowa WCRS/SJP/84/20 2 000,00 zł

3 Artykuły spożywcze 4220-999 526/C/2020 36,26 zł 500,00 zł

4 Materiały na warsztaty 4210-999 FV/004275/20 157,76 zł

5 Materiały na warsztaty 4210-999 FVI/031948/20 203,99 zł

6 Dostawa materiałów na warsztaty 4300-999 FVI/031948/20 13,90 zł

7 Materiały na warsztaty 4210-999 FV/00307/08/2020 79,58 zł

8 Koszt dostawy materiałów na warsztaty 4300-999 FV/00307/08/2020 14,90 zł

9 Materiały na warsztaty 4210-999 148/2020 150,30 zł

10 Materiały na warsztaty 4210-999 434/2020/F 221,40 zł

11 Wycieczka do Szklarskiej Poręby 4300-999 6/B/09/2020, umowa WCRS/SJP/106/20 2 900,00 zł

12 Warsztaty tematyczne i wstęp 4300-999 8/B/09/2020 688,00 zł

13 Nauka jęz. angielskiego 4300-999 3/9/2020, umowa WCRS/SJP/107/20 800,00 zł

14 Warsztaty Poszukiwacze Skarbów 4300-999 12/09/2020, umowa WCRS/SJP/104/20 1 000,00 zł

15 Warsztaty Poszukiwacze Skarbów 4300-999 16/10/2020, umowa WCRS/SJP/104/20 1 000,00 zł

16 Nauka jęz. angielskiego 4300-999 5/10/2020, umowa WCRS/SJP/107/20 1 000,00 zł

17 Materiały na warsztaty 4210-999-08 15/11/2020 175,00 zł

18 Koszt dostawy materiałów na warsztaty 4300-999 15/11/2020 35,00 zł

19 Materiały na warsztaty 4210-999-08 08880/2020 382,97 zł

20 Nauka jęz. angielskiego 4300-999 3/11/2020, WCRS/SJP/107/20 1 000,00 zł

21 Materiały na warsztaty 4210-999-08 1391/11/2020 282,59 zł

22 Materiały na warsztaty 4210-999-08 8906 20,80 zł

23 Artykuły spożywcze 4220-999-08 W219903 9,88 zł

24 Artykuły spożywcze 4220-999-08 1068/00066/271020/04 34,92 zł

25 Artykuły spożywcze 4220-999-08 1068/00117/201020/03 68,94 zł

26 Materiały na warsztaty 4210-999 A06110190001133 202,01 zł 186,97 zł

27 Przygotowanie, prowadzenie warsztatów 4300-999 22/11/20 3 000,00 zł

28 Vouchery do Strefy Kultury 4300-999 1/12/20 8,54 zł

29 Vouchery do ZOO 4300-999 FV/22/12/2020 2 565,00 zł

30 Materiały na warsztaty 4210-999 22/12/2020 159,63 zł

31 Dostawa materiałów na warsztaty 4300-999 22/12/2020 35,00 zł

32 Przygotowanie, prowadzenie warsztatów 4300-999 23/12/20, umowa WCRS/SJP/201/20 3 150,00 zł

33 Polisa ubezpieczeniwa 4430-001 80132148465 698,00 zł

33 Nauka jęz. angielskiego 4300-999 6/12/2020, WCRS/SJP/107/20 720,00 zł

0,00 zł 1 373,00 zł 26 988,34 zł

11,66 zł

5% dofinansowania wynosi: 1 350,00 zł

Adnotacje urzędowe:

Decyzja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji niniejszego zadania została podjęta  05.01.2021

       Uchwałą Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek Nr              /……………/21 z dnia: 05 -01-2021.

………………………………………………                          …………………………………………………..

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

Uzasadnienie niewykorzystania w zadaniu kwoty wyższej niż 5% dofinansowania:

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

Razem    

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


