SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
realizowanej na podstawie Umowy z dnia 7.03.2014 r.
zmienionej aneksem z dnia 31.03.2014 r.
1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
A. Zrealizowane zadanie służy w głównej mierze społeczności lokalnej, mieszkańcom
i osobom sympatyzującym z osiedlem Jazdów. W oparciu o projekt wykonany przez
Wnioskodawcę zostały wykonane naniesienia w ramach pracy społecznej.
Na terenie przeznaczonym do realizacji inicjatywy zostały wykonane stoły – szt. 5,
ławy – szt. 10, drewniane donice obsadzone kwiatami – szt. 52. Zamiast wiaty
z mobilnym stołem wykonano drewniany podest otoczony częściowo drewnianą
ścianką.
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Dokumentacja – zdjęcia.
B. Przed
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wnioskodawcy
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przedłużony o jeden miesiąc termin zawarcia umowy. Teren do realizacji zadania
został przekazany w uzgodnieniu z Wnioskodawcą w dniu 5.04.2014 r. W dacie
zakończenia obowiązywania umowy, tj. 31.05.2014 r., teren nie był przygotowany
do
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w
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naniesień

oraz nieuporządkowanie terenu i niewykonanie części elementów określonych
w projekcie. Ostatecznego odbioru, po usunięciu usterek, dokonano w dniu
23.06.2014 r.
2. SPRAWOZDANIE Z WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

A. Po stronie Wnioskodawcy:
Wnioskodawca przedłożył zestawienie pracy społecznej w wymiarze 564 godzin
(w załączeniu).
Wkład rzeczowy Wnioskodawcy stanowi projekt architektoniczny OTWARTY JAZDÓW.
Pismem z dnia 28.07.2014 r. odniósł się do rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami
zawartymi w powyższym opracowaniu a stanem faktycznym wykonanej instalacji
architektonicznej (w załączeniu).
B. Po stronie m.st. Warszawy:
1. Zestawienie świadczeń rzeczowych:
-

Protokół

z

dnia

5.04.2014

r.

przekazania

materiałów

na

łączną

kwotę

6152,32 zł. Świadczenie rzeczowe określone umową zostało spełnione w całości
przez Miasto. Nie zostało wykonane w pełni przez Wnioskodawcę (uwagi w opisie
powyżej). Niewbudowany materiał (deski i obladry w ilości ca 0,2 m2) został
zabezpieczony w boksie garażowym, na terenie osiedla.

2. Zestawienie dokumentów finansowych (w załączeniu):
-

F-ra nr 02/04/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 906,77 zł;

-

F-ra nr 44219/8061/2014 z dnia 2.04.2014 r. na kwotę 2039,65 zł;

-

F-ra nr 458/4/2014 z dnia 2.04.2014 r. na kwotę 395,35 zł;

-

F-ra nr 17/04/2014 z dnia 5.04.2014 r. na kwotę 2810,55 zł.

