
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

2. Numer Krajowego Rejestru 
Sądowego*/innej ewidencji*1)

KRS 0000554730

3. Tytuł zadania publicznego TYDZIEŃ  SENIORA W GMINIE ZDUNY
4. Data zawarcia umowy i numer umowy 

(jeżeli występuje)
SEK.525.3.2017

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

30.09.2017 Data 
zakończenia

13.10.2017

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 TYDZIEŃ SENIORA W GMINIE ZDUNY  zorganizowana została  po raz drugi przez 

Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” . Spotkania zorganizowane przez nas  zyskały 

uznanie kolejnych seniorów. Udział wzięło  50 uczestników w wieku 50+ z  Konarzewa oraz 

gminy Zduny.  Wydarzenia zorganizowane zostały  w Poznaniu, Zdunach i Konarzewie.

Cieszy nas fakt, że część z uczestników to  seniorzy  nie należących do żadnego klubu. Jest to 

bowiem cel nadrzędny aby osoby na co dzień pozostające w domu zachęcić do aktywnego 

uczestnictwa oraz  współorganizacji ich czasu wolnego.  Na początek seniorzy wzięli   udział w

inauguracji Dni Seniora w Poznaniu oraz wydarzeniach  przygotowanych  dla seniorów w tym 

dniu. Spektakl teatralny, recital operetkowy to niecodzienne dla tego grona wydarzenia 

kulturalne. Spacer po Poznaniu w jesienny, ciepły dzień to także forma aktywności fizycznej   

Jeżeli do tego dołączymy zwiedzanie Poznańskiej Fary z jej niedostępnymi na co dzień 

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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miejscami oraz interaktywne muzeum Brama Poznania to widzimy, że program pobytu był 

niestandardowy. Ta odmienność i różnorodność bardzo się uczestnikom podobała. 

Kolejne spotkanie odbyło się w zdunowskiej bibliotece. Zaproszenie skierowane do seniorów  

z  gminy Zduny podchwycili też seniorzy krotoszyńscy, którzy przybyli obejrzeć naszą 

wystawę fotograficzną pn. Konarzew – ludzie, miejsca, pamiątki. Była to inna forma przekazu 

artystycznego, jako że planowany występ artystyczny klubów nie odbył się  z uwagi na pełen 

kalendarz imprez dedykowanych seniorom. Wyjazdy  lub zmęczenie seniorów spowodowało 

taką decyzję . Bez przeszkód odbył się II Turniej Bowlingowy o Puchar Burmistrza Zdun.  Nie 

udało się pokonać mistrza – Puchar po raz kolejny pojechał do Krotoszyna. 

 Na zakończenie TYGODNIA seniorzy spotkali się w Konarzewie na Międzypokoleniowej 

Biesiadzie Sąsiedzkiej. Przy tej okazji  podsumowana została akcja pn. Konarzew – ludzie, 

miejsca, pamiątki. Seniorom i Dobrodziejom obecnym na biesiadzie wręczone zostały 

podziękowania i pamiątkowe plakietki okolicznościowe. Konarzewscy seniorzy wnieśli duży 

wkład w jego przeprowadzenie. Do Nieobecnych  także dojechaliśmy. 

W organizację spotkania włączyli się wolontariusze, zarówno młodzież jak i dorośli.  Dzięki 

temu zaproszeni uczestnicy  od początku do końca byli gośćmi. Przebieg spotkania opracowali

sami seniorzy, wg tego planu zostało zorganizowane. 

W związku z wycieczką pobierana była odpłatność od adresatów zadania,, która w części 

pokryła  wydatki związane z realizacją zadania.  Do pomocy w realizacji zadania włączyły się 

instytucje gminy Zduny  : Biblioteka Publiczna oraz Zdunowski Ośrodek Kultury oraz Sołtys i 

Rada sołecka Konarzewa. 

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego 

W trakcie realizacji inicjatywy seniorzy włączeni zostali  w organizację spotkań, co sprawi iż 

poczuli się organizatorami a nie tylko biernymi odbiorcami. Udział w inauguracji Dni Seniora w 

Poznaniu pozwolił na przyjrzenie się formom pracy i aktywności innych klubów działających w 

środowisku senioralnym.  Kolejne spotkania ze seniorami z Krotoszyna pozwoliły  zaś na dalsze 

zacieśnienie kontaktów i ciekawie spędzony czas, także po zakończeniu inicjatywy. 

Celem samym w sobie jest idea spędzania wolnego czasu poza domem, aktywnie. Wielu seniorów 

swój czas wolny spędza w domu sprawując opiekę nad wnukami. Każda  wyjście z domu to dobra 

okazja  na  integrację społeczną. Zwłaszcza dla tych którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji 

senioralnej.
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Włączenie uczestników w przygotowanie spotkania pozwoliło na zorganizowanie go wg  ich 

pomysłu. Dzięki temu będą mieć wpływ na jego przebieg oraz oprawę, poczuli się zarówno 

gospodarzami jak i organizatorami. Turniej Bowlingowy był  okazją do aktywności ruchowej i  

dostarczyły wielu emocji i wyzwolił ducha współzawodnictwa oraz lokalnego patriotyzmu. 

Grono  konarzewskich  seniorów  przyczyniło  się  do  sukcesu  projektu  WIELKOPOLSKA  OŚ

CZASU. Spotkanie zorganizowane dla nich będzie formą uznania i podziękowania za wniesiony

wkład  pracy.  Docenienie  zaangażowania  w życie  społeczne  chcemy wykorzystać  jako  element

motywujący  do  aktywnego  uczestnictwa  seniorów  w  życiu  społecznym  naszych  środowisk  w

miejscu zamieszkania.

W spotkaniu wzięli udział konarzewscy seniorzy, którzy byli bardzo aktywni i zaangażowani 

we wspominkową i kolekcjonerską część innego projektu pn. WIELKOPOLSKA OŚ CZASU.  

Odbierając nasze podziękowania poczuli się wyróżnieni, docenieni i potrzebni. Podobne 

odczucia mają ich rodziny. Formuła biesiady, muzyka na żywo  przywołała w ich pamięci lata 

młodości, które wspominali wcześniej. Zadeklarowali udział w podobnych inicjatywach, 

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
Art. Spożywcze na 
spotkanie

29/K-w/
2017

05.10.2017 118,74 118,74 0,00 09.10.
2017

2

Art. Spożywcze na 
spotkanie

653/10289
/2017

05.10.2017 75,40 75,4 0,00 09.10.
2017

3
Art. Spożywcze na 
spotkanie

654/10289/20
17

05.10.2017 5,86 5,86 0.00 09.10.
2017

4
Art.  Spożywcze  na
spotkanie

FV/224/17 06.10.2017 100 100 0,00 11.10.
2017

5
Ubezpieczenie
NNW

polisa  nr
1023456672

28.09.2017 100 100 0,00 29.09.
2017

6
usługa
transportowa

77/10/2017 05.10.2017 1100 1100 0,00 09.10.
2017
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6

Bilety wstępu 
BRAMA POZNANIA

Fv09/2017/24/
KB1

30.09.2017 320 0 320,00 22.09 /
28,09
2017

7
Plakietki
okolicznościowe

168/17 02.10.2017 200 200     0.00 09.10.
2017

8
wynagrodzenie
koordynator

rachunek  nr
Sen 2017/1

10.10.2017 150 150     0,00 11.10.
2017

9
wynagrodzenie
księgowa

rachunek  nr
Sen 2017/2

10.10.2017 150 150 0 11.10.
2017

10
wolontariusze Porozumienie 

wolontariackie 
PW / Sen / 1-3

08.10.2017 300 0 300,00

OGÓŁEM 2620 2000 620

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 ........................................................
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