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Zasady realizacji, rozliczania i promowania projektów finansowanych ze środków 

budżetowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

 

Zasady realizacji projektów 

1. Wszystkie projekty (wydarzenia, inwestycje, itp.) finansowane lub dofinansowane ze 

środków budżetowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny muszą być 

realizowane/organizowane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia 

społecznego oraz zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi – za 

dopełnienie wszelkich obowiązków w tym zakresie odpowiada projektodawca. 

2. Każdy projekt realizowany ze środków Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny ma przydzielonego 

radnego-koordynatora, który jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z projektodawcą (lub 

wskazaną przez niego osobą – koordynatorem projektu). 

3. Projektodawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z radnym-

koordynatorem, do informowania go o przebiegu realizowanego projektu oraz do 

informowania z wyprzedzeniem o zagrożeniach i koniecznych zmianach w zakresie 

realizowanych działań, ich terminów lub niezbędnych korekt w ramach zatwierdzonego 

projektu, w tym zmian w zakresie jego dofinansowania. 

4. Wszelkie zagrożenia (ewentualne problemy związane z brakiem możliwości prawidłowego 

wykonania projektu) w realizacji projektu oraz zmiany skutkujące koniecznością 

wprowadzenia korekt w zakresie zadań, terminów lub budżetu projektu oraz koniecznością 

pozyskania zgód jednostki Miasta Gdańska koordynującej realizację projektu, 

projektodawca zobowiązuje się przedstawiać radnemu-koordynatorowi niezwłocznie, 

jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem projektu oraz nie później niż do 

końca października roku bieżącego (jeżeli projekt zakłada zakończenie realizacji zadań w 

grudniu). 

5. Wszystkie projekty realizowane ze środków Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny muszą się 

zakończyć (włącznie z dostarczeniem sprawozdania i dokumentów rozliczeniowych) w 

nieprzekraczalnym terminie do końca drugiego tygodnia grudnia roku, w którym 

realizowany jest projekt. 

Zasady rozliczania projektów 

6. Po zakończeniu wydarzenia lub inwestycji projektodawca zobowiązuje się przekazać 

Zarządowi Dzielnicy Wrzeszcz Dolny za pośrednictwem radnego-koordynatora 

sprawozdanie z wydatkowania środków na dofinansowany projekt. W razie wszelkich 

wątpliwości projektodawca powinien mieć także przygotowane wszelkie dokumenty 

(faktury, rachunki, itp.) do wglądu przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.  

7. Projektodawca zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu projektu, do przekazania 

radnemu-koordynatorowi faktur/rachunków dokumentujących rozliczenie kosztów 

projektu. Faktury/rachunki powinny być wystawione zgodnie z wytycznymi przekazanymi 
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projektodawcy wraz z decyzją o uruchomieniu dofinansowania z budżetu Rady Dzielnicy, 

pod rygorem ich nieprzyjęcia i nie przekazania środków finansowych z budżetu Rady 

Dzielnicy. 

8. Poprawność faktur/rachunków, przed ich przekazaniem, projektodawca uzgadnia z 

radnym-koordynatorem. 

9. Dofinansowanie ze środków finansowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dotyczy działań 

zatwierdzonych przez Zarząd Dzielnicy we wniosku o dofinansowanie. Wszelkie 

odstępstwa od uzgodnionego zakresu finansowania wymagają uprzedniej zgody Zarządu 

Dzielnicy, wydanej na wniosek projektodawcy, pod rygorem cofnięcia finansowania i/lub 

odmowy sfinansowania nieuzgodnionych zmian w projekcie. 

10. Działania niezrealizowane przez projektodawcę stanowić będą podstawę do korekty 

wysokości przyznanego dofinansowania ze środków finansowych Rady Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Dzielnicy. 

11. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zastrzega sobie prawo do uruchomienia procedury 

żądania zwrotu przekazanych środków finansowych, jeżeli projektodawca będzie w rażący 

sposób łamać Zasady realizacji, rozliczania i promowania projektów finansowanych ze 

środków budżetowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 

Zasady promowania projektów 

12. Wszelkie informacje/materiały informacyjne i promocyjne o wydarzeniu i/lub inwestycji 

muszą zawierać adnotację i/lub wzmiankę o finansowaniu ze środków statutowych 

dzielnicy Wrzeszcz Dolny „Projekt został sfinansowany/dofinansowany z budżetu Rady 

Dzielnicy Wrzeszcz Dolny”. 

13. Informacje o wydarzeniu i/lub inwestycji powinny zostać opublikowane za pośrednictwem: 

● oficjalnej strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

www.wrzeszczdolny.org,  

● a także za pośrednictwem oficjalnego profilu Rady Dzielnicy na facebook’u  

https://www.facebook.com/WrzeszczDolny/, 

● w gablotach informacyjnych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

● oraz we wszystkich kanałach komunikacji wskazanych przez projektodawcę we 

wniosku o dofinansowanie ze środków Rady Dzielnicy, 

 obligatoryjnie: 

– nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia  

i/lub  

- nie później niż 7 dni kalendarzowych po udostępnieniu inwestycji. 

14. Projektodawca ma obowiązek przygotować materiały promocyjne wydarzenia i/lub 

inwestycji w celu promocji wydarzenia i/lub inwestycji. Obowiązkiem projektodawcy jest 

dostarczenie materiałów informacyjnych do radnego-koordynatora w wersji drukowanej w 

http://www.wrzeszczdolny.org/
https://www.facebook.com/WrzeszczDolny/
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liczbie minimum 5 sztuk oraz przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres 

rada@wrzeszczdolny.org w terminach nie późniejszych niż wymienione w pkt. 13. 

15. Za treść materiałów informacyjnych odpowiada projektodawca. Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do treści materiałów informacyjnych 

projektodawcy. 

16. Plakaty, ulotki, banery i wszelkie inne materiały promocyjne wydarzenia i/lub inwestycji 

wykonane w celu promocji projektu dofinansowanego z budżetu Rady Dzielnicy Wrzeszcz 

Dolny muszą posiadać logo i nazwę Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Odpowiednie 

materiały graficzne projektodawca otrzyma od Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny lub od 

radnego-koordynatora. 

17. Wspomniane w punkcie 16 materiały promocyjne mogą zawierać loga i/lub nazwy innych 

współorganizatorów i/lub współfinansujących podmiotów (patronów, partnerów, itp.). 

mailto:rada@wrzeszczdolny.org

