
(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla) 

ZAŁĄCZNIK NR 3

(data wpływu do WCRS)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Nazwa Osiedla:…MAŚLICE……………………………………………………………………………………….

Nazwa zadania:…Wigilia dla samotnych 2019………………………………………………………

Rada Osiedla Maślice wspólnie z Klubem Seniora działającym przy RO, w dniu 18 grudnia 2019 r. zorganizowała 

spotkanie opłatkowe "Wigilia" dla seniorów, starszych samotnych osób z Osiedla Maślice oraz zaproszonych gości. 

W uroczystej kolacji wigilijnej wzięło udział 120 osób. Obyła się ona na Stadionie Wrocław, który bezpłatnie 

udostępnił salę diamentową jako partner "Wigilii". Wśród zaproszonych gości byli: Dorota Feliks - Dyrektor WCRS-

u, Izabela Pieniążczak - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta, Sebastian Wolszczak - Zastępca Dyrektora WPS-u, 

dr Walentyna Wnuk - doradczyni Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, Róża Podgórska - kierowniczka Filii nr 7 

MBP, Izabela Wojtycka - Dyrektorka ZSP12, Joanna Goman - Dyrektorka Przedszkola nr 8, Marlena Klecha - 

Dyrektora LO nr VI, Maciej Klóska - Dyrektor ds. Sprzedaży Stadion Wrocław  oraz mieszkańcy Osiedla Maślice, w 

tym seniorzy, osoby samotne, lokalni przedsiębiorcy oraz aktywni mieszkańcy. Spotkanie opłatkowe odbyło się w 

bardzo rodzinnej atmosferze. Uświetnił je występ kolędowy osiedlowego chóru Con Amore pod przewodnictwem 

Pauliny Zwarycz oraz przedstawienie osiedlowej grupy teatralnej, działającej pod nieformalną grupą Kolektyw 

Pomysłów. Pomiędzy występami odbyło się wręczenie nagród dla aktywnych mieszkańców i przedsiębiorców 

wspomagających działania osiedlowe - Maślickie Bobry. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków stoły 

były suto zastawione bardzo smacznymi potrawami wigilijnymi i zwiększono liczbę uczestników Wigilii. 

Przygotowaniem potraw zajęła się firma cateringowa. Spotkania wigilijne było pierwszym tak dużym spotkaniem 

poza świetlicą osiedlową, które cieszyło się dużym uznaniem wśród seniorów, osób samotnych, mieszkańców z 

Osiedla Maślice. Jest to okazja, aby mogli wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, przełamać się opłatkiem, 

złożyć sobie życzenia, pobyć wśród ludzi, aby samotność nie była tak przykra. Dodatkowo jest to okazja do 

nawiązania nowych znajomości i planowania przyszłości osiedlowej.

Liczba uczestników: 120………………………………………………………………………………………..

Data realizacji zadania: ……………………………………………

Opis realizacji zadania:



Sprawozdanie finansowe

8 200,00 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 zakup usług pozostałych 4300/999 1/12/2019 800,00

2 zakup usług pozostałych 4300/999 1/12/2019 7400,00

3 zakup usług pozostałych 4300/999 1/12/2019 500,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00 zł 500,00 zł 8 200,00 zł

0,00 zł

5% dofinansowania wynosi: 410,00 zł

Adnotacje urzędowe:

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

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

Razem    

Decyzja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji niniejszego zadania została podjęta

Uzasadnienie niewykorzystania w zadaniu kwoty wyższej niż 5% dofinansowania:

Uchwałą Rady Osiedla nr: XLIII/169/20 z dnia: 13.01.2020

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