
(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla) 

Sprawozdanie finansowe

4 300,00 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 Nagranie i montaż materiałów wideo 4300-999 FS/4/11/20 1 722,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 1 722,00 zł

2 578,00 zł

5% dofinansowania wynosi: 215,00 zł

Adnotacje urzędowe:

Razem    

ZAŁĄCZNIK NR 1

(data wpływu do WCRS)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2020 

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

Nazwa zadania:… Festyn Osiedlowy

Liczba uczestników: około 500 wyświetleń

Data realizacji zadania (ew. dodatkowo dni tygodnia jeśli zadanie cykliczne): 24-10-2020

Opis realizacji zadania:

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

W związku z pandemią, ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, forma i terminy Festynu Osiedlowego zmieniały się 

niejednokrotnie. Finalnie organizatorami byli: Centrum Historii Zajezdnia, Centrum Kultury i Edukacji Bakara Spółdzielni 

Mieszkaniowej Metalowiec, Parafia św. Klemensa Dworzaka, Rada Osiedla Grabiszyn Grabiszynek. Festyn z ramienia RO 

koordynował Krzysztof Matolicz. Jednostki osiedlowe, które zaprezentowały się w wydarzeniu Festyn Grabiszyński online, 

transmitowanym na YouTube.com, to: C. H. Zajezdnia, Chór seniorów przy CKiE Bakara S.M. Metalowiec, Clemensianum - 

grupa instrumentalno-wokalna przy parafii św. Klemensa Dworzaka, Przedszkole nr 59, Przedszkole nr 96, Przedszkole nr 117, 

Szkoła Podstawowa nr 82. Przeprowadzono konkursy o tematyce osiedlowej, quiz z wiedzy o osiedlu, "Mój talent-klip video", 

"Ulubione miejsce na osiedlu" w grupach wiekowych dorosły/dziecko w kategoriach rysunek odręczny, grafika 

komputerowa, fotografia, krótkie nagranie video. Nagrody, opaski Smartband, ufundował współorganizator - CHZ. Według 

statystyk portalu YT, premierę wyświetlono na około 100 urządzeniach, czyli uczestników było wielokrotnie więcej. Do dnia 

przyjęcia sprawozdania, Festyn Grabiszyński online miał około 500 wyświetleń.

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

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

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

Uzasadnienie niewykorzystania w zadaniu kwoty wyższej niż 5% dofinansowania:

Decyzja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji niniejszego zadania została podjęta  5-01-2020

       Uchwałą Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek nr LI / 257 / 21  z dnia: 5-01-2021

W związku z pandemią, zmniejszała się liczba jednostek w których odbywały się nagrania oraz sposób realizacji nagrań. 

Ostatnia zmiana miałą miejsce w dniu poprzedzającym festyn. Finalnie, w większości przypadków użyto nagrania własne 

partnerów. W związku z tym, w celu dochowania należytej staranności przy wydatkowanych środkach budżetowych, 

ostateczna kwota zlecenia znacząco niższa od zapalnowanej, została ustalona dzień przed festynem, co uniemożliwiło 

formalne zaktualizowanie kwot dofinansowania.


