
Przechlewo,08.11.2018 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji umowy nr WFOŚ/D/III-59.S/114/2018  dotyczącej zadania  
pn.„Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego 

na terenie gminy Przechlewo – etap II” 
wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego

Oświadczam, że zadanie  pn.„Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego na

terenie  gminy  Przechlewo  –  etap  II”   zostało  zrealizowane   w  pełnym   zakresie  ujętym  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowił załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy.

MONTAŻ FINANSOWY ZREALIZOWANEGO ZADANIA:

koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku 14.500,00 zl

Struktura kosztu kwalifikowanego WFOŚ w Gdańsku:

Środki własne wnioskodawcy 2.000,00 zł

Inne źródła finansowania 12.500,00 zł

Podział innych źródeł finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

12.500,00 zł

Inne (wymienić jakie) -

Zadanie  pn.  „Ochrona  rodzimej  przyrody  przed  inwazją  Barszczu  Sosnowskiego  na  terenie  gminy

Przechlewo – etap II”  realizowane było na terenie gminy Przehlewo w roku 2018 i było kontynuacją prac ,

które  były  prowadzone  w  roku  2016  i  2017  w  ramach  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Gdańsku  na  zadanie  pn.  "  Ochrona  rodzimej  przyrody  przed

inwazjąBarszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo – etap I".  W ramach pierwszego projektu

opracowano broszury o zagrożeniach, jakie niesie kontakt z Barszczem Sosnowskiego, a teren, na którym

były  prowadzone  prace  został  oznaczony  tablicami  informacyjnymi.  Jako  metodę  zwalczania  wybrano

wykaszanie mechaniczne i ręczne oraz mazkowanie.

Prace wykonywała Firma Tropheus Jerzy Maciejewski, ul. Młyńska 39a, 77-320 Przechlewo, która w swojej

ofercie z dnia.. 02.05.2018 r. zaproponowała za wykonanie prac przedstawionych w Zapytaniu ofertowym

Wójta  gminy Przechlewo kwotę   12.500,00  zł  brutto.  Unowa z  Wykonawcą  została  podpisana  w dniu

07.05.2018 r. (kserokopia umowy w załączeniu). Ostatnie prace zakończono 12.10.2018 r.

Teren objęty zadaniem był kontrolowany przez pracownika Urzędu Gminy odpowiadającego za prawidłowe



wykonanie prac, zgodnie z umową. Podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin pracownicy

Firmy posiadali odpowiedni ubiór uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze środkami. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają teren, który był objęty pracami.





Barszcz  Sosnowskiego  w  miejscowości  Pawłówko  obecny  jest  od  wielu  lat.  Możliwość  wsparcia

finansowego ze środków WFOŚ umożliwia Gminie podjęcie prac związanych z  jego usuwaniem z ww.

terenu.

Teren  objęty  zadaniem  to  przede  wszystkim  użytki  zielone,  nieużytki  oraz  grunty  orne  zabudowane.  

W  2015  r.  przed  rozpoczęciem  I  etapu  zadania  podczas  inwentaryzacji  oszacowano,  że  barszcz

Sosnowskiego rozmieszczony jest na powierzchni ok. 1,5 ha.

W miejscach, gdzie teren jest trudno dostępny wybrano koszenie ręczne, natomiast na pozostałym terenie

zastosowano  koszenie  mechaniczne.  Dodatkowo  zastosowano  mazakowanie,  które  słostosowane

naprzemiennie z koszeniem. Koszenie wykonano w miesiącach: V,VII, VIII, X, a mazakowania w VI i VII.

Na stronie www.przechlewo.pl znajduje się zakładka o szkodliwym działaniu Barszczu Sosnowskigo oraz o 

realizacji projektu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Osoba przygotowująca sprawozdanie:

Anna Czarnecka-Myszka .................................   ........................................
     (imię i nazwisko)       (telefon kontaktowy)   (podpis)
  

Osoba reprezentującego Dotowanego:

Iwona Winkowska-Pietucha  ......................................................... ................................
      / pieczęć dotowanego/         / pieczęć i podpis/


