Konkurs Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego

........................................
(pieczęć )

Kowale Oleckie, 19.06.2017r.
( miejscowość, data )

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
NA
REALIZACJĘ MAŁEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Piękno naszej okolicy
(tytuł projektu)
w okresie od 03.04.2017r. do 30.05.2017r..

określonego w umowie nr 3/2017
zawartej w dniu 4 kwietnia 2017r. pomiędzy
.Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym z siedzibą w Ełku przy ulicy Parkowej 12
(nazwa Zleceniodawcy)
a Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
(nazwa Zleceniobiorcy)

Data złożenia sprawozdania
19.06.2017r.
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1. Sprawozdanie z realizacji dotowanego projektu.
(Krótki opis wykonania projektu wraz z opisem poszczególnych działań w zakresie realizowanego projektu wraz z
terminem realizacji poszczególnych działań, na co przeznaczono przyznaną dotację itp.)

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
1. Przeprowadzono konkursy: fotograficzny, plastyczny oraz konkurs na hasło/wiersz
dotyczący naszej Gminy Kowale Oleckie – 04.04. 2017r.
2. Przeprowadzono zajęcia dotyczące różnorodności roślin i zwierząt najbliższej okolicy
podczas zajęć kół ekologicznych w klasach III, IV. W czasie w/w zajęć przygotowano
tabliczki informacyjne, które posadowiono na terenach zielonych Kowali Oleckich –
kwiecień- maj 2017r. celem propagowania dbałości o środowisko przyrodnicze i
czystość terenów zielonych.
3. Zorganizowano wycieczkę uczestników kół ekologicznych po najbliższej okolicy
połączoną z fotografowaniem roślin, zwierząt oraz walorów przyrodniczych – maj
20017r..
4. Przeprowadzono akcję promocyjno-edukacyjną uczniów skierowaną do mieszkańców
gminy na temat segregacji odpadów, dbałości o najbliższe otoczenie, bioróżnorodności
najbliższego środowiska przyrodniczego – przemarsz uczniów z transparentami na
boisko Orlik, wysłuchanie wystąpienia Wójta Gminy, prezentacja programu
artystycznego, konkurencje sportowe, konkurs na plakat dotyczący Dnia Ziemi –
28.04.2017r.
5. Przygotowano 4 foldery ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów na temat walorów
przyrodniczych i bioróżnorodności naszej Gminy, które przekazano Wójtowi Gminy
Kowale Oleckie, Przedszkolu Samorządowemu w Kowalach Oleckich, Szkole
Podstawowej w Sokółkach – maj 2017
6. Przygotowano wystawę fotograficzną ukazującej walory przyrodniczo-krajobrazowe i
bioróżnorodność naszej Gminy – 24 maja 2017r. Parawan ekspozycyjny zakupiono z
dotacji WFOŚiW w Olsztynie.
7. Podsumowano realizowane działania, omówiono rezultaty i wnioski do dalszej pracy,
wręczono dyplomy i nagrody uczestnikom działań – 30.05.2017r.
2. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach projektu.

Uczniowie i nauczyciele SP Kowale Oleckie – ok.200 osób
Rodzice i społeczność lokalna – ok. 100 osób
Przedszkole w Kowalach Oleckich – ok. 20 osób
Szkoła Podstawowa w Sokółkach - ok. 50 osób
3. Informacja czy zakładane efekty ekologiczne zostały osiągnięte w wymiarze określonym w pkt 6

wniosku. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Wszystkie założone efekty ekologiczne zostały osiągnięte.
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4. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp
.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

Z tego pokryty z
dotacji

% udział kosztów pokryty z
dotacji

Z tego pokryty z
finansowych środków
własnych , środków z
innych źródeł

( w zł)
-

1

Parawan
ekspozycyjny

2000,00

2

Nagrody za
udział w
konkursach

200,00

-

-

200,00

3

Wydruk zdjęć i
ich laminacja

200,00

-

-

200,00

4

Wydruk
folderów

100,00

-

-

100,00

2000,00

100%

Razem wydatkowano

2500,00

Przyznana kwota dotacji (zgodna z umową)

2000,00

Stopień wykorzystania dotacji w %

100%

5. Rozliczenie finansowe dotacji
Lp. Numer dokumentu
księgowego

1. Faktura
nr F 0234/2017

Data

Nazwa

wystawienia

kosztu

Kwota (zł) Z tego
ze środków

Z tego ze środków Data zapłaty
finansowych

dokumentu

pochodzących własnych, środków

księgowego

z dotacji (zł)

2017-05-25

Parawan 2 000,00 2 000,00
ekspozy
cyjny

z innych źródeł (zł)

-

6. Załączniki

1. Faktura nr F 0234/2017
2. Zdjęcia na CD.
.......................................................................
(podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)
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