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Załącznik nr 2  

WZÓR 

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy 
poszczególnych polach oraz w przypisach.  
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego */innej ewidencji*”. 
 
 
I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania 

 

1. Nazwa zleceniobiorcy Stowarzyszenie : „Razem dla Konarzewa” , 
ul.: Baszkowska 83,       Konarzew 

2. Numer Krajowego Rejestru 
Sądowego*/innej ewidencji*

1)
 

KRS 0000554730 

3. Tytuł zadania publicznego Akcja letnia – RYCERSKIE LATO 

4. Data zawarcia umowy i numer umowy 
(jeżeli występuje) 

 

5. Termin realizacji zadania publicznego
2)

 
Data 
rozpoczęcia 

1.06.2017 Data  
zakończenia 

31.07.2017 

 
II. Opis wykonania zadania publicznego 

 

1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego  

 

Akcja letnia  RYCERSKIE LATO  zorganizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” odbyła się w 

okresie 17-22 lipca 2017. Zajęcia odbywały się w Konarzewie i Zdunach. Udział wzięło 45 uczestników w 

wieku 5-12 lat  z  Konarzewa oraz gminy Zduny. Wypoczynek miał   na celu zapewnić dzieciom aktywny, 

bezpieczny i ciekawy wypoczynek letni. Uczestnicy AKCJI  wzięli  udział  w spotkaniach i warsztatach 

edukacyjnych oraz  w zajęciach sportowych, plastycznych, wycieczkach  terenowych.  Na zakończenie 

turnusu dzieci wzięły  udział w jednodniowej wycieczce na zamek w Grodźćcu  / woj. Dolnośląskie /.  

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji oraz  odpłatności  pobranej od adresatów zadania  

 Opiekę nad dziećmi  sprawowała wykwalifikowana kadra oraz wolontariusze. 

W realizację inicjatywy włączyły  się lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe  oraz biznes.  Wsparcie 

takiego współpracy tych sektorów  przez samorząd gminy pokazuje, że współpraca międzysektorowa jest możliwa  

i potrzebna.  

                                                 
1 )

 Jeżeli zleceniobiorca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę wskazać numer Krajowego Rejestru 

Sądowego. Jeżeli zleceniobiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę o wskazanie innego właściwego 
rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji, jeżeli został  nadany. 

2 )
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publiczneg 

 

Realizacja zadania  pozwoliła  dzieciom w wieku 5-12 lat z gminy Zduny na  atrakcyjnie i bezpieczne 

spędzenie czasu wolnego.  Spędzony wspólnie czas pozwolił na dalszą integrację dzieci z różnych środowisk. 

Edukacja poprzez zabawę , spotkania, warsztaty oraz kreatywna twórczość dostarczyła  uczestnikom  wiedzę 

o historii i tradycjach naszego regionu. 

Wykonywanie zadań praktycznych pomagały rozwijać i doskonalić  umiejętności manualne. Poprzez zabawy 

sportowe i ruchowe  doskonaliła się  sprawność fizyczna. Wypoczynek sprzyjał też przełamywaniu barier 

społecznych, pokonywania własnych słabości, podejmowania wysiłku i wytrwałości w wykonywaniu zadań. 

Poprzez uczestnictwo w grupie dzieci uczyły się  współpracy, tolerancji i poszanowania opinii pozostałych 

uczestników, stosowania się do ustalonych reguł. Poprzez zabawową formę wykonywania zadań dzieci  

uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za wspólne, powierzone  zadanie, samodzielności. 

Kształtowane byly poczucie własnej wartości i postawy tolerancyjnej  dla zachowań innych osób, rozwijane 

umiejętności społeczne, a także odkrywane  nowe zainteresowania i zdolności. 

Tegoroczna Akcja letnia RYCERSKIE LATO  była drugą edycją z kategorii  organizacji wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich. Wzrost liczby uczestników w porównaniu do roku 2016 / 45 / 30 / świadczy o 

zapotrzebowaniu na  taką formę wypoczynku. Często jest to jedyna  możliwość wypoczynku dla dzieci wiejskich.  

W oparciu o taką diagnozę oraz wykorzystując kreatywność, zaangażowanie  i lokalne zasoby kadrowe 

zdecydowaliśmy iż w roku 2018 podejmiemy się zorganizowania kolejnego turnusu . Rozpatrujemy też organizację 

turnusu dla mlodzieży pow. 12 lat.  Nasi absolwenci zgłosili  taką propozycję oraz chęć uczestnictwa. 

W niej.  
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III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

 
 

Lp. Nazwa wydatku 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Łączna 
kwota 

wydatku 

Wydatek 
poniesiony  

z dotacji 
(zł) 

Wydatek poniesiony  
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego 

(zł) 

Data 
zapłaty 

1 
Wyżywienie /catering/ 
 

FV/154/17 22.07.2017 900,00 0,00 900,00 22.07.2017 

2 
 
Ubezpieczenie 

Polisa 
1021458297 

13.07.2017 302,89 0,00 302,89 14.07.2017 

3 
 
Ubezpieczenie 

Polisa 
1021458298 

13.07.2017 51,49 0,00 51,49 14.07.2017 

4 
Napoje, art. spożywcze 
 

165/10049/2
017 

21.07.2017 44,28 0,00 44,28 21.07.2017 

5 
Napoje , art. spożywcze 
 

022/K-
w/2017 

24.07.2017 139,55 0,00 139,55 24.07.2017 

6 
Wynagrodzenie- 
koordynator 

2017/1 22.07.2017 300,00 300,00 0,00 24.07.2017 

7 Wynagrodzenie- księgowa 2017/2 22.07.2017 300,00 0,00 300,00 25.07.2017 

8 
Wynagrodzenie -
kierownik 

2017/3 22.07.2017 500,00 500,00 0,00 24.07.2017 

9 
Wynagrodzenie- 
wychowawca 

2017/4 22.07.2017 400,00 400,00 0,00 24.07.2017 

10 
 

Wynagrodzenie - 
wychowawca 

2017/5 22.07.2017 400,00 400,00 0,00 24.07.2017 

11 
Wynagrodzenie- 
wychowawca 

2017/6 22.07.2017 400,00 400,00 0,00 24.07.2017 

12 
Wynagrodzenie- 
wychowawca 

2017/7 22.07.2017 400,00 400,00 0,00 24.07.2017 

13 
Naczynia jednorazowe, 
środki czystości itp. 

4/R-a/2017 26.07.2017 150,20 150,00 0,20 31.07.2017 

14 
Materiały biurowe, 
plastyczne 

FS-11864/17 15.07.2017 100,11 0,00 100,11 17.07.2017 

15 
Materiały biurowe, 
plastyczne 

FS-11865/17 15.07.2017 60,38 60,38 0,00 17.07.2017 

16 
Materiały biurowe, 
plastyczne 

FP09743/07/
17 

14.07.2017 39,96 39,62 0,34 17.07.2017 

17 
Badania Lekarskie kadry 
opiekuńczej 

1193/2017/F
VS 

17.07.2017 198,00 150,00 48,00 24.07.2017 

18 Bilety wstępu na zamek 107/17 22.07.2017 300,00 0,00 300,00 22.07.2017 

19 Usługa transportowa   1700,00 0,00 1700,00  

20 Wolontariusze porozumienia 14.07.2017 
 

900,00 0,00 900,00  

21 
Książeczki górskiej 
odznaki 

08/2017 05..07.2017 180,00 0,00 180,00 05.07.2017 

 
Koszty ogółem 
 

  7766,86 2800,00 4966,86  
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Oświadczam(-y), że: 
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceniobiorcy; 
2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli  
w imieniu oferenta) 

 Data ........................................................ 

 
 
 

 


