
Wykaz zrealizowanych zadań z zakresu gospodarki leśnej sfinansowanych z Funduszu Leśnego w układzie rzeczowym w roku 2017, 

do rozliczenia umowy EZ.0290.1.3.2015 z dnia 12.05.2015

jednostki miary 

(szt., ha, m, mb, 

itp.)

ilość, liczba

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Zakup materiałów/usług do realizacji projektu 23 500,00 zł 10 824,14 zł

abonament za usługi GSM oraz pakiety SMS kpl. 61 18 000,00 zł 7 509,12 zł

rękawice ochronne szt. par 20 195,00 zł

repelenty szt. 10 300,02 zł

t - kukurydza 1,5 1 260,00 zł

t - buraki 6 1 260,00 zł

szt- balot 

sianokiszonka
3 300,00 zł

materiały do naprawy grodzeń, uzupełnienia sieci, naprawa 

sprzętu
kpl. 2 000,00 zł 83,00 zł

3.2. Realizacja projektu zbiór i archiwizacja informacji 

pozyskanych za pomocą transektów, termowizji, 

fotopułapek, kart obserwacji, prowadzenie odłowów, jeleni i 

saren, nadzór nad wykładaniem karmy, oraz obsługa i zbiór 

danych z obroży telemetrycznych.

rbh. 1000 53 838,00 zł 53 835,46 zł

3.3. Nadzór naukowy 56 000,00 zł 56 000,00 zł

Lp. Nazwa zadania

Badanie naukowe pt.: "Ocena stanu populacji jelenia 

na terenie Słowińskiego Parku Narodowego "

1

Zakres rzeczowy

karma do nęcenia ( 1,5 tony kukurydzy, 6 ton buraki cukrowe,3 

baloty sianokiszonka )

Planowana kwota 

dofinansowania

Wartość do 

rozliczenia ze 

środków funduszu 

leśnego na zadanie

Wyszczególnienie prac, dostaw, usług rzeczywiście 

wykonanych w ramach realizacji zadania

3 000,00 zł

500,00 zł



zoologiczny ( w tym: nadzór naukowy nad całością badań, 

prowadzenie badań zoologicznych, opracowanie wyników 

cząstkowych)

rbh. 400 40 000,00 zł 40 000,00 zł

botaniczny ( w tym: prowadzenie badań, opracowanie wyników 

cząstkowych - "Presja jelenia wywierana na roślinność"
rbh. 160 16 000,00 zł 16 000,00 zł

3.4 Badania genetyczne: kontynuacja badań nad 

zróznicowaniem genetycznym populacji jelenia w SPN oraz 

przyległych Nadleśnictwach ( Ustka,Damnica, Choczewo, 

Lebork

52 680,00 zł 52 680,00 zł

186 018,00 zł 173 422,60 złRAZEM

Badanie naukowe pt.: "Ocena stanu populacji jelenia 

na terenie Słowińskiego Parku Narodowego "

1

Razem zadanie 1


