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Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania określonego   
umową nr 12/T/2009 

zawartą w  dniu 12 maja 2009 r. w Gdańsku 

 
 
 
 
 

Nazwa i adres jednostki realizującej zadanie: 

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja 

ul. Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Przedmiot umowy: 

udzielenie Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w 

wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania publicznego: ,,Krajobraz dla konesera – promocja żuławskich szlaków 

turystycznych” 

 

 

Cele zadania 

– promocja Szlaku Mennonitów – produktu turystycznego realizowanego w ramach 

Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego oraz innych 

szlaków turystycznych na Żuławach Wiślanych; 

– zwiększenie wiedzy o regionie Żuław; 

Przebieg realizacji zadania 

1 czerwca 2009 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja odbyło się spotkanie rozpoczynające 

projekt „Krajobraz dla konesera – promocja żuławskich szlaków turystycznych. 

1 czerwca 2009 r. podpisanie umowy zlecenia pomiędzy Lokalną Grupą Działania Żuławy 

i Mierzeja a koordynatorem merytorycznym projektu  

10 lipca 2009r. wykonanie 17 sztuk plakatów przez firmę ,,EDIS” z Chwaszczyna. 

12 lipca 2009 r. rozwieszono plakaty ,,Krajobraz dla Konesera-promocja żuławskich 

szlaków turystycznych” wzdłuż drogi krajowej nr 7 w odpowiednich i widocznych 

miejscach w gablotach przystanków PKS. 



 



13 lipca 2009 r. rozesłanie informacji do portali internetowych i prasy 

sierpień 2009 r. wykonanie dodruku folderu ,,Żuławy Wiślane – krajobraz nie tylko dla 

konesera” w nakładzie 2000 egzemplarzy.   

sierpień–wrzesień 2009 r. dystrybucja dodrukowanego folderu, m.in.  wysłano po 50 

egzemplarzy do Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim, Urzędu Miejskiego w Nowym 

Dworze Gdańskim,  Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, Starostwa Powiatowego w 

Malborku, Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich i innych. Część dystrybucji odbyła się 

podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku na stoisku Stowarzyszenia Żuławy. 

Egzemplarze w folderu otrzymał Zarząd Stowarzyszenia Żuławy (partner w projekcie). 

Pozostała część folderów pozostaje do dyspozycji Biura. Przewidziana jest wręczenie 

folderu podczas prezentacji Żuław na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg 

Wodnych i Turystyki Wodnej i Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego  

(15 grudnia 2009 r.) 

15 września 2009 r. przekazanie informacji o projekcie do redakcji Rocznika 

Żuławskiego. 

1 października 2009 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja odbyło się 

spotkanie ewaluacyjne kończące projekt „Krajobraz dla konesera promocja żuławskich 

szlaków turystycznych”. 



Zestawienie poniesionych kosztów 
 

Całkowity koszt 

zadania wynikający 

ze złożonego 

wniosku 

Rzeczywisty koszt 

realizacji zadania* 

Źródła finansowania zadania 

środki 

budżetu 

województwa 

wkład finansowy 

Lokalnej Grupy 

Działania Żuławy i 

Mierzeja 

inne  
wkład rzeczowy 

LGD  

w postaci wynajęcia 

sali wraz 

wyposażeniem 

technicznym  

17000,00zł 17000,00zł 5000,00 zł 12000,00 00,00 zł 
 

* rzeczywisty koszt zadania jest mniejszy w związku z koniecznością wydatkowania pochodnych od 

wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia własnych pracowników (obowiązkowe składki na 

ubezpieczenie społeczne)  

 

Zestawienie kosztów poniesionych na realizację zadań przewidzianych do 

finansowania z budżetu samorządu województwa  

 

Koszt zadań wynikający 

ze złożonego wniosku 

Rzeczywisty koszt 

realizacji zadań* 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

Przekazana kwota z 

budżetu 

województwa** 

17000,00 zł 17000,00 zł 5000,00 zł 5000,00 zł 

 

* rzeczywisty koszt zadania jest mniejszy w związku z koniecznością wydatkowania pochodnych od 

wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne) 

** przekazana kwota jest równa kwocie przysługującej ze względu na złożenie wniosku o płatność 

równocześnie z rozliczeniem wniosku 



Zestawienie faktur i innych dokumentów poniesionych kosztów 

 

Lp. 

Nazwa i numer 

dokumentu 

(faktura, rachunek, 

itp.) 

Rodzaj poniesionego 

wydatku 

Kwota 

brutto 

Źródła finansowania 

Samorząd 

województwa 

Środki własne i 

inne źródła 

1 

Faktura VAT  nr 

025/07/09 z dnia 

10.07.2009 r. 

wykonanie druku i 

montaż 17 sztuk 

plakatów 

 

4700,00 4 700,00 94 % 0,00 0% 

2 

Faktura VAT nr 

146/2009 z dnia 

07.09.2009 r. 

wydruk folderu 

,,Żuławy Wiślane – 

krajobraz nie tylko dla 

konesera” w nakładzie 

2000 egzemplarzy 

przez Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

,,OPITZ” Marek Opitz 

12000,00 300,00 6 % 11700,00 97,5% 

3 

Faktura VAT nr 

FV0038/09/09 z 

dnia 30.09.2009r. 

Prowadzenie ksiąg 

rachunkowych projektu 

Krajobraz dla konesera 

100,00 0,00 0,00% 100,00 0,85% 

4 

Rachunek z dnia 

1.10.2009 .r. za 

wykonanie pracy z 

godnie z umową z 

dnia 1 czerwca 

2009 r. 

Wykonanie czynności 

koordynatora 

merytorycznego 

projektu ,,Krajobraz dla 

konesera-promocja 

żuławskich szlaków 

turystycznych” 

146,00 0,00 0,00% 146,00 1,2% 

5 

Lista wypłat 

zryczałtowanych za 

październik 2009 

r.7 

4  

podatek dochodowy od 

umowy dla 

koordynatora  

(pozycja 4) 

36,00 0,00 0,00% 36,00 0,3% 

6 
ZUS P RZA 

01.10.2009  

ubezpieczenie 

zdrowotne od umowy 

dla koordynatora 

(pozycja 4) 

18,00 0,00 0,00% 18,00 0,15% 

RAZEM 17 000,00 5 000,00 100% 12 000,00 100% 



  

Oświadczam, że zadanie określone w umowie zostały wykonane w pełnym zakresie oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 200r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U,2004 r. Nr 

19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) 
 

 

Nowy Dwór Gdański, 30 października 2009 r. 
 

 


