Uchwata Nr XXVIU35Z12
Rady Uielskiej w Czerwionce{Gzczynach
z dnia 28 grudnia 2012 t.

w sprawic ogloGzonia tekstu iednolitego uchwaly w sprawle okr€6lenia warunk6w i trybu
iasta Cze aonkaflnansowania zada z zakr€su roaoju sportu na tercnie Gminy

L6zcryny

i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pK 15 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorzqdzie gminnym
G. j. Dz. U. z 2OO'l r. Nr142, poz. 1591 z p62n. zm.) w zwiazku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r o oglaszanau akt6w normatywnych iniekt6rych innych aK6w prawnych (t. j. Dz. U. z 2O'11 r.
Nr 197, poz. 1172)

Rada iejskawCzerwionce-Le6zczlnach
uchwala, co nast?puJo:

sr
Oglasza sig tekst jednolity uchwaly Nr LlYl672l'lO z dnia 29 pardziemika 2010 r. w sprawie okreslenia
warunkow i trybu finansowania zadan z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny z uwzglednieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwala Nr lxl1%ll1 z dnia 20 m4a 2011 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr LIV/67210 Rady
Mie,skiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pazdziemika 2010 r. w sprawie okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zadan z zakresu roavoju sportu na terenie Gminy i Miasta
Czen,ionka-Leszczyny,
2) uchwalq Nr )fiV/306/12 z dnia 26 pardziemika 2012 t. w sprawie zmiany Uchwaly
Nr LIV/672I10 Rady Miejskiej w Czemrionce Leszczynach z dnia 29 pa2dziemika 20'lO t.
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoiu sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Ogloszenie tekstu jednolitego, o kt6rym mowa w $ 1, nastqpi w formie obwieszczenia stanowiEcego
zalacznik do niniejszej uchwaty.

s3
Obwieszczenie podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Sleskiego.

s4
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s5
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

nl cz4cy

'fidr/

skiej
klProfutka

HADAMIUSKA
w Czeruionce - Leszcryrach

Ob rieszczenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z d.ia 28 grudnia 20'12 r.

w sprawie ogloszenh tek80r jednoliEgo uchyaly w sprawie okreSlenia warunk6ry i trybu
finansowania zadafi z zakresu romju sporti na Erenie Gminy i Miasta Czerwionka+eszczyny
Na podsta\Mie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og{aszaniu aK6 normatyvvnych i nieK6rych
innych aK6w prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)
ogtasza siQ

:

w zalqczniku do niniejszego obrwieszczenia jednolity tekst rJchwaly Nr llvl67z10 z dnia 29 pazdziernlka
2010 r. w sprawie okreSlenia warunk6w itrybu finansowania zadai z zakrcsu rozwoju sportu na terenie
cminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z uwzglednieniem zmian wprowadzonych:

l)(lo4/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uctwaty Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach zdnia N ga2dzietnika 2O'1O r. w sprawie okeslenia warunkovv itrybu
linansowania zadai z zakresu roa roju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszeyny,

1) ucflwa+q Nr

2) uchwala Nr )qvrc06/12 z dnta 26 F2&ientka 2012 t. w sqavie zmiany UclMaly Nr LIV/672]10 Rady
Miejskig w Czerrrionce-Leszcz./nach zdnia 29 Fa2&iernika 2O1O r. w spra./ie okr€Slenia warunk6w
i trybu finansowania zadah z zakresu roa ,oju sportu na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Pzewodniczecy Rady

rofaska
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ZalA€znik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnla 28 grudnia 2012 t.

Rdy

Uchwata Nr LlVr672/10
Miejskiej w Czerwionce - Lesizczyn:rch
z dnia 29 D€.r(itrjernika 2010 r.

w sprawie okre6lenia rrarunk6u, i tybu finansoryania zadafi z zakresu rozrvoju sportu na t€renie
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszcryny
Na podstawie:

j.

- art. 18 ust. 2 pld 15 i art. 40 usl. 1 usta\,vy z dnh 8 marca 1990 r. o samorze(trie gminnym (t.
z 2001 r. Nr 142, Wz. '1591 z pOZn. zm.l,

Dz. U.

- art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czeruEa 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr '127, Wz. 857 z p62n. zm.),

-aft.221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sbrpnia 2009 r. o finansach puHicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240

z p62n. zm.l
- po zapoznaniu sie z opiniq Rady Sportu Gminy i Miasta w CzeMionce.Leszczynach,

Rada Miejska w Czerwionce - Leszcrynach
uchwala co nastepuje:
Rozdzial 1.
Przepisy og6lne

sr.
1. Uchwala okresla:
1)

warunki i tryb finansowania zadanb w+asnego Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny w zakresie
spzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizac.ii zadania celu
publicznego spzyjajqcego ro. ojowi sportu, wtym:
- tryb postepowania o udzielenie dotacji celou€j,
- spos6b rozliczania udzielonej dotacji celo,l€j,
- spos6b kontroli \,vykonywanego zadnia celu publicznego;

2\ cel eubli(zny z zakresu sportu. kt6ry Gmina i Miasto Czenvionk+Leszczyny zamierza osiagnq6.
2. Pr2epis6w ninieFzej ucfwa.ly nie stoeuje do dotacji na nspieranie i upcri/szechnianie kultury tizycznej
udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy 224 kr',ii,etnia 2003 r. o dziatalnosci poa/tku puuicznego i o
wolontariacie (Dz- U. Nr96, poz. 873 z p62n. zm.).
3. Dotacje, o K6rej morva w ust. 1 moze ubiegae sie kazdy klub sportowy nie nalezEcy do sektora
finans6w publicznych inie@ialajqcy wcelu osiqgniecia zysku, kt6ry na terenie Gminy iMiasta CzeMionkaLeszczyny prowadzi dzialalno66 sportowe.
4. Klub sponoyvy ubega.iacy sie o vrsparcie tnansorrr€ poirinien spelniac nasteEljEce warunkil
1) siedziba klubu miesci sie na terenie lub klub prowa@i szkolenie za\,rodnik6w z terenu Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny,

2)

klub sportowy jest czlonkjem 'r*asciurego pobkjego z$riqTku sporiolr€go ibieze udzial
co tozumie sie inclywidualna lub zbiorowa

w zorganizowanym \r,sp6bawodnictu,ie sporto*ym, paez
rywalizacie os6b zmiezajacych, zwtaszcza w lrakcie zd
pzestzeni, pzeszk6d lub pzeciwnika.

cdetw

3) trenerzy klubu

sportowych,

do pokonania

czasu,

pciadajq licencje trenera upra\ niajec4 do prowadzenia zajg6 w zakresie sportu,
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4) zawodnicy, czyli osoby uprawiajace okreslonq dyscypline sportu sq czlonkami klubu i sA zarejestrowani

we v\rasciwym zwi?ku sportowym,

5) klub sportowy nie ma zadlu2enia ur'obec Gminy.

s2.
1. llekro6 w ninieiszej uchwale iest motva o:
nale2y gtzez lo rozumie6 u&ielona na warunkach i trybie pzewidzianym w ninieiszei uchwale
dotacjQ celowE okreslona w art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr '157, Wz. 1240 z p62n. zm.), kt6ra jest pzeznaczona na sfinansowanie lub
dofnansowanie projeKu slu24cego realizacji celu publicznego okreslonego w S 3;

1) dotacii

-

- nale2y przez lo rozumiec przedsie\,rzigcie realizoflane pzez beneticjenta dotacji, stano\Miqce
wydatki biezEce lub majqtko\,l€, kt6re w spos6b bezposredni pt4czynia sie do realizacji celu
publienego okreslonego w S 3,

2) pro.iekcie

nalezy przez to rozumieC podmiot, Kory na warunkach
3) wnioskodawcy
zto2y wniosek o udzielanie dotacji na proiekq

-

iw trybie

niniejszej uclrwaly

- nalezy pzq. to rozrumie6 @miot, kt6remu w trybie ninieFzej uchwaly przyznano dotacje
na sfinansowanie lub dofinarEovEnie proFktu;

4) beneficjencie

- nale2y ptzez to rozumiec umorve o dotacje zavietan4mig(Ey Burmistzem Gminy iMiasta
CzeMionka-Leszczyny ibeneicjentem, kt6rej tresci regulu.ie pzepis aft. 721 usl. 3 ustawy okreslonej
w pK 1 i postaRowienia ninieiszei udt\raly.

5) umowie

s3.
Przyjmuje sie, 2e sprzyjanie roa/irojowi sportu w Gminie Czerwionka-L-eszczyny bedzie s{uzylo realizacji
celu publicznego, w zakresie:

1)

poprawy warunk6w upr,lwiania sportu pzez czlonk6w klub6w sportowycfi, w tym bazy sportowe.i na

tetenie Gminy.

2)
3)

upo\ivszechnieniasportuu6r6dmieszkaric6w
poprawg osiqganych wynik6w sportowycfi na uEzelkich poziomach oraz poprawe jakosci szkolenia
prowadzonej Przez klub sPortowy.

R@dzial 2.

Warunki otrzymania dotacji

s4.
1

.

Z zasl.eezeniem ust. 2, udzielana dotacja mo2e w szczeg6lnqici byb ptzeznaczona na sfinansowanie

lub dofinansowanie:
1) realizacji program6wszkolenia sportouEgo,
2) zakup speetu sportowego,

3) pokrycie kosa6w organizowania za,vodow sponowych lub uczestniclwa w takich zawodach,

4) pokrycie

kca6w

korzystania z obieK6w sportowycfi dla cel6w szkolenia sportowego,

5) sf nansowanie wynagrodzenia

kdry szkoleniou€j.

2. Z dolaqi z usl. 1 nie moge bye finansowane lub dofnansowane wydatki z bdutu:
1) wyplaty wynagrodzei dla zawodnik6w lub dziataczy klubu sponowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportou€go.
3) zaplaty kar, mandat6w i innych optat sankcyjnych nalozonych

na klub sportowy lub zawodnika tego

klubu,
4) zobowiazania klubu sporto\,yego z tytulu zaci@nietej pozyczki,
wartosciowych oraz kosA6w obslugi zadlu2enia,

kredytu lub wykupu paFierow

5) kosry, kt6re wnickodawca poni6sl na rcalitzacje przedsieuziecia ptzed zaflarciem umowy o udzielenie
dotacii.
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s5.
1. Formq wypHy z budetu Gminy Czerwionka-Leszczyny dotacji przfznanej na z.rsadach niniejszej
uctMaly, moze We Dr,zekzaab beneficjentowi Srodk6\ na poczet poniesienia kczt6w projeKu lub
refundacia kosztow poniesionych przu benengenta po za\rrarciu umowy.

2. O formie wypffiy dotacji decyduje Burmistz Gminy
o konkursie projeKow, o kt6rym mo\ia w S 6.

iMiasta CzeMionka-Leszczyny

w ogioszeniu

RoEdzi.r 3.

Tryb udzielania dotacji

€6.
\^ryb6r projekt6w, na ld6rych realizaqe zoGtanie udzielona dotacja z budzetu Gminy czeMionkaLeszczyny, dokonuje siQ w dro(tse konkursuprojeK6w lub na z6adach okreslonych w S 'l 1.

s7.
1. Burmistz og*asza konkurs projeKarr, w kt6rym okeSla:
1

) pzedmiot zgtaszanyct proieK6\fl.

2)wysokos6 k\,\oty Srodk6w finansoyvych przeznaczonycfi na dotacje w ramach ogrlo6zonego konkursu
projeK6w oraz formy wyptaty dotaqi,
3) termin realizacji przedsiQlvzaec Proiekt6\rv,
4) warunki meMoryczne i finansowe, jakie po\ryinien spelniac ptoleK i objete nim pzedsie\,\ziecie,
5) termin sk+adania wniosk6\, o udzielenie dotacji.

2. Ogloszenie o konkursie projekt6w Burmistrz zami€sz(za w

Biuletynie lniormacji Publicznej

zjednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogloszen w UrzQdzie Gminy iMiasta czeMionka-Leszczyny, nie

N2niej ni27 dni pzed uplywem terminu sldadania wni6k6u/ *skazanym w ogloszeniu.

s8.
1. Wniosek klubu sportorrcgo o udzielenb dotacji nsFri€rajqgej zg,loszony projekt sporze&a sie na
formulazu stanowiecym zahcznik nr 'l do niniejszej uchwaly.
2.Za date zlozenia umiGku pzez wnioskodaurce uznaJe sie dzien jego wpfnvu na dziennik podawczy

Urzedu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

.

3. Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny mo2e uzale2ni6 rozpatzenie wniosku od
pzedlozenia pzez wnioskodawce w okeslonym terminb Eupelnien i sprosto,\€rl do zlo2onego wniGku.

ss.
Pzy wyboae pro.ieKu lub

proreKow ot-zymuj+ydr *sparcie finansowe, Burmistz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny u\rzglednia:
'l

)

znaczenie zgloszonego projektu dla realizacji celu puuicznego z S 3,

2) wysoko66 Srodk6w budzetowych przeznaczonych na zorganizowany koflkurs p{ojeK6w,
3) wysokosc finansowych Srodk6w u*asnych wnoszonych w realizacje Projektu,

4) pozafinansowy wldad udasny

-

zeczotuy. pmca nolontariuszy. lokal, materialy

5) paftnezy bior4cy udzial w realizacji projektu
publicznej,

-

itp. ),

ze szczegolnym uwzglednieniem organ6w administracji

6) przedstawione v/e w'ri6ku kalkrlaqe ko€zt6\rv realizm.ii projeKu
z zakresem zeczcirym projektu,

(kcztorys pro.ieKu)

w

a

,iq?ku

7) mo2liwo56 realizacji poeKu przez benefcjenta - pGiadana h€.za i todzaie zasob6w rzeczorvych
tokate, sprz+y, \{traz z informacAo ich sianie techni:znym.

-

8) dotychczaso\rr€ doswiadczenia w realizacji projekt6\, z zakresu rozwo.iu sportu, wtym we \,r/sp0lpracy
z administracjq publiczna i finansowanych ze Srodk6w puuicznych, z rNzglsdnienaem oceny jakosci ich

realizaqi,

ldr
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9) dotychczasowe wykozystanie pzez wlioskodawce dotacii z budzeiu Gminy oraz spos6b jej rozliczenia,

10) inne informacje wa2ne dla realizacji Fojektu, np. ilo56 zawodnik6w, ilos6 mecz6\r, aKualny poziom
rozgmvkowy, dotychczasowe wyniki i osiqgniecia klubu sportowego.

s 10.
1. Do rozpatzenia wni6k6\rr, o Korych mc^f,a w S 8, Burmistrz, w

dtdze zatzq&enia, porvotuje

komisie. Do zadai komisii nalezy w szczegolnosci:

-

dokonanie formalne.i i merytorycznej oceny projekt6w

sporza&anie ipzedstawienie protokol6w z poszczeg6lnych posiedzei
pzedkladanie Burmistzowi opinii i oceny wnicku w sp.awie jego wyboru lub odzucenia wraz
z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia zlozenia wni6ku.
2. Wyb6r proiekt6w dokonywny iest w ramach d\i 5ch etap6\rv procedury konkursowei.
3. W pierwszym etapie konkursu Burmistz Gminy i Miasta Czen|ionka-Leszczyny

1)dokonuje wyboru wnicku lub wnioskolv z jednoczesnym okesleniem kwoty dotacji na ka2dy wybrany
projetd,

2) popzez povviadomienie pisemne i oglosze nia zami€5jz(::ane w Biuletynie lnformaqi Publicznej i na
tablicy ogloszeh w Urzedzie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, informuje wnioskodawcow
o pra/znanych t<wotach dotacii na \.rybrane p(oiekty, vwaz z into(rrtacia o proieldach, ld6(e zctaly
odrzu@ne,
3) na zasadach i w trybie z pK 2 informuje o terminie uzgodnierl ostatecznej tresci projeK6w i kwotach na
wybrane pro.iekty.
4. W ramach drugiego etapu konkursu Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
'l) uzgadnia z kazdym wnioskodawcq tresd ostatecznego projektu pzedsieuziecia, Korego uz6r okresla
Za+qcznik Nr 3 do ninieiszei uchwaly, z zastrzezeniem, 2e:

wnicku nie moga ulec zwielGzeniu,
b) przedsieuziecie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do okreslonego w zlozonym
a) kwota dotacji oraz zakres przedsie\r\z iecia z

wr]iGku i okeslonego w og0oszeniu o konkursie projekt6w,
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnien, zweryfikuje ostatecznq tre56 projeKu, w tym zakres

kosa6w u/spieranych z dotacji,
2) ogtasza ostateczny wynik konkursu pro.iekt6w, w spos6b z ust.
wybranycir i projektach odrzuconycfi, wraz ze \ Ekazaniem:

2pK 2,

z intotmacjq o projeKach

a) nazwy projektu i naarry i adresu wniGkodaurcy;
b) opisu pzedsieuziecia objetego projemem;
c) lecznych kosaow projeKu;

d) kwoty dotacii przyznanei na proieK
e) uzasadnienia przyjecia lub odpowiednio odzucenia zgloszon€o projeKu.
5. Z ka2dym wnioskodawcA K6rego projekt zodal wybrany do dofinansowania Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny zarwiera umci.t o dotacjg, z zaetrzezeniem ust. 5.

6. Ogloszenie o otwartym konkursie proFKOw o kt6rym mora wS 7 mo2e dopuszcza6 uniewaznienie
konkursu pzez Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny lub odstqpienie d za$arcia umowy na

skutek
'1)

st/vierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wnick6/v, lub;

2) wystA)ienia istotnej zmiany okoliczno6ci po odujEcych, 2e zakoiczenie procedury wyborem miosku lub
zawarcie umowy nie lezy w interesie puHicznym, a zmiarry takiej nie mdna bylo u/czesniej przewidziee.

s
''1.

rr.

Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka - Leszczyny mo2e udzielic dotacji na pro.ieK z pominieciem
wnicek oferenta, jqili spelnione zostanqlEcznie nastepujqce warunki:

konkursu pro.ieK6w, na
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1)kwota dotacji planowanych w bud2ecie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, do udzielenia na cel
publiczny w trybie naniejszej uchwaly nie zostala wykorzystana w calosci w konkursie projekt6w,
2) wysoko66 dofinansowania lub finansowania

poektu nie przek.a(z'a ku/oty 10 000,00 zl., 5.000,00 zl.,

2.000,00 zli

w okesie nie dluzszym niz 90 dni
3) projekt Hzie realizc
^/any
l$oty 2 000,00 zl.
5 000,00 zl., 30 dni dla

dh kwoty 10 000,00 zl., 60 dni dla kwoty

2. Uzndqc zgodnose projeKu z celem, o kt6rym moy\i.a w 5 3, Burmistz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny zleca jego rerlizaqe, po zlo2eniu otefty ptzez wnioskoda,vct. Pzepis S 9 stosuje sie
odpowiednio.
3. W terminie nie dlu2=ym niz 7 dni roboczych od

dnb wplyniqcra oferty, Burmislrz zamiGzcza oferte

na okres 7 dni:
1) w Biuletynie lniormacji Publicznej;

2) w Uzgdzie Gminy na tablicy oglioszeh.

4. Ka2dy,

vv

terminie Tdni od dnia zamieszczenia oferty w spos6b, o K6rym mowa w ust. 3, mo2e

zg0osi6 uwagi dotyczqce oferty.

5. Po uptywie terminu, o ktorym mo,va w us1. 4, oraz
o udzielenie dotacji.

p

rozpalzeniu uwag, Burmistz za\,viera umowE

6. Lqczna kuota Srodk6w finansowych pzekeanych ptzez Btrmislrza temu samemu beneficjentowi,
w tn/bie okreslonym \rv ust. -1, w darrym roku bu@etowym, nie mo2e yzelgoczy' kwoty 20 OOO,OO a.,
8.000,0021., 2.000,00 zl.
7. Wysoko66 Srodk6\ linansowych pt4znanych przez Burmistza w trybie, o K6rym mo/va w ust. 1, nie
moze przekroozye 20% l$/oty dotacji planqrranych w bud2ecb gminy do udzielenia na cel publiczny
z ninieiszel uchwaly.

Rozdzlal 4.

Umokaodobie
s 12.
1. Z benefiqentem dotacji Burmistrz Gminy iMiasta Czenwionka-leszczyny zarliera umowe o realizacje
projeKu, kt6rej podsta\,vovr€ tresci okresla pzepis art. 221 uS. 3 ustawy okreslonej w S 2 pK 1.
2. lntegralnym elementem umowy jest zatqczony do nbj odateczny projekt pzedsievtzEcia o realizacje
pzedsie\rzigcia wybrany pzez Burmistza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.
3. W tresciach umowy o dofinansowaniu dotaqE czesci kca6w prolektu, zamieF,zcz.a sie postanowienie
pzewidujece proporcjonalne pomniejszenie krroty dotacji naleznej, w przypadku zrealzowania projeKu pzy
pomniejszonym zaanga2owaniu pozoslalych srodkow zakladanych na jego fnansowanie.
4. W tresci umowy mo2na zamiescic @anowienia dopuszczajece jej zmianq w dro@e dwuslronnego
aneksu pisemnego, z zasttze2eniem, 2e zmiana umowy nie mo2e polvodowa6 zwiekszenia kuoty
ptzyznane! dotacji, ani istotnego odslepctva od zab2efi projektu z ust. 2.
5. W r.zasadnionych przypadkactr w umowie m@na zayr'Jlzee poslanowienie dopu=?ajece dokonanie
pzez benefidenta pzesunied pomiedzy finansowanymi pozyqami kosaorysu projektu do 15% istnielqcej
pozycji koGaorysowej. Dla sluteczno6ci ka2da zn|lian6 kcaorysu wymaga powiadomienia Burmistza
Gminy i Miasta CzeMionk+Leszczyny w niepzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania pzez
benefiqenta, wraz z zalEeony m zaktualizorvanym hamonogramem kczt6w.

Redzial 5.
Kontola realizacji wykonanb zadania
s 13.
1. Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Les,zczyny WDrzez upowa2nionych pracownik6w Uzedu Gminy
i Miasta moze kortrololva6 merytorycznie ifinansouo zdania z zakresu roarroju sportu w miejscu ich
rcalizacji, a w szczeg6lnosci.

1) stan realizacji projektu,

2) eieKywno56 i zetelnosc jego wykonania,
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3) prawidlowos6 wykozystania Srodk6w z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4) prowadzenie dokumentacji ksiego,t/o racfiunko\iEj w zakesie wykorzystania Srodk6w Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczy ny.

2.

Po

tozslt4gni?ciu konkuEu Burmistz go@ez upovv?znionych pracownik6w spozAdza
ro voju sportu na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-

harmonogram kontroli projeK6w z zaktes,u
Leszczyny.

3. PodslawE do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzedu Gmirry iMiasta
upowa2nienie Burmistrza.

po

powiadomieniu beneficjenta
4. Kontrola moze zosta6 przeprowadzona
powiadamiania. Powiadomienie takie nroze nastEpic r6jrnie2 telefonicznie.

jesl

imienne

dotacji, lub

bez

5. W ramach dokumentacji okazywanej pzez beneriqenb doEcji, osoby kontrolujqce maj4 prawo zedac
stosownych kopii posrviadczonych za zgodno6d z oryginalem otaz 24ae udzielania odpowiedzi i Wasnieri

pisemnych.

6.2

ptzeptowad2onej kontroli spozEdzany

jest protokol, kt6ry po jednym egzemplazu otzymuje

beneficjent, wraz z po6wiadczeniem otrzymania protokolu i Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
7. Na podstawie ustalei protokofu kontroli do benefiqe a dotacji moze zostaCskiero^rane pisemne
wystAlcienie pokontrolne zawierajqce zaslzezenia luwagi zalecajEce usuniecie nieprawidlowosci lub
poprawienie brak6w.

8.Od wyatqfienia poko$trotnego, o K6rym morra wud. 7, w terminb 14 dni od.i€go otrzymania,
beneficjent dotacji, moze skierowac zastrze2enia do Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9. Podstawa zastee2ei z ust. I moze by6 zaloestion€ ,vanie zgodnosci ustalei kontroli ze stanem
faktycznym lub zakwestionovvanie interpretacji q/rewa za artE w wysta.fieniu pokonAolnym. O wyniku
rczpoznania zaslizezeh Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny powiadamia wterminie do '14 dni
od otrzymania zastze2e6.

Redzial6.
Rozliczenie dotacji

s 14.
1.

W terminie okreSlonym w umowie, benefiqern rozlicza sie z wykoz)€tanej dolacji otaz z wykonania

projeKu.
2. Pzedmiotem rczli@enia dotacji nie mogq by6 kGzty, kt6re benefiqent poni6sl na realizaqg projeKu
przed zawarciem umowy.
3. Rozliczenie dokonywane jest WWez padlo2enie do Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
prawidtowo wypelnionego sprawozdania, K6rego !tz6r okresla Zaqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly, oraz
wplate 6rodk6w dotacji niewykotz ystanej lub wykorzystane.i niezgodnie z paeznaczeniem podlegajecej
zwrolov,ti waz z odsetkami, jak od zalegGci podatkowych.
4. o zaakceptowaniu sprav\rczdania Burmistz Gminy i Miasta powiadamia pbemnie benericjerta.

5.Do pzeprowac,zenia kontron realizacii zadan puuicznych tlspieranych w formie dotacji z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta czeMionka - Leszczyny, Burmistz w dro@e zatzqdzenia,
powofuje komisje. Do zadai komisji nalezy w szczeg6lnocci kontrola i ocena:
1) stanu realizacji zadania,

2) efektywno6ci, zetelnosci ijako6ci wykonania zadania,
3) prawicrlou/osci wykozystania Srodk6w puHicznych otrzymanych na realzaqe projektu,

4) prowadzenia dokumentacji okeslonej w pzepisach prawa i w postanowieniach umowy,
5) sprawozdaf koicowych z wykonania zadania.
6. Zaakceptowanie sprawozdania czescao\r,ego
Srodk6w finansowych.

ld: 97'181818-661SASB-8464-A682E267FF14.
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Przepisy

Redzial T.
prajscbwe i kofcowe
s 15.

Wykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s 16.
Uchwa+a wchodzi w2ycie
Wojew6dztwa Shskiego.

Id: 97181 818-6619{A5B-8481-4682E267FF18-

po uphMie 14 dni od daty jego ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Podpisany

Strona 7

Zal4cznik Nr

I

do Uchwdy Nr LIV/67?10
Rady Miejskiej w Czerwiome-Leszczynrch
z dnia 29 poridziernika 2010

r.

-wz0R(data i miejsce sporz4dzenia wniosku)

(piecz96 wrioskodawcy)

+

Pieczpc Urzpdu z dat4 wplywu wniosL'u

WN IO SEK
o przlamnie dotacji w kwocie........-...................... na ws,?moie

nazwq .................
r€lizowanego w okesie od...............

pr{eku

z zakesu rozwoju spors pod

........... (takwpoz. II.l.)
....do......................

I. Dane dotycz4ce Wrt'mkodfficy

l. Petna nazwa klubu sportowego......
2. Fof,ma prawna
3. Numer w Krajouym Rejestrze S4dowym lub w innym rejestrze*

9.

Nazwiska

i

imiona maz funkcje

/

stanowiska o66b statutowo upowainionych do

reprezentolvania dganizrcji Wzatz4bvtej w kontaltach zew&trznych i posiadajqcych
zdolnoi6 do podejmowania zobowi4zari finansowlch w imieniu organizacji pozarz4dowej
( w tvm zawierania um6w)...................

10. Nazwa, adres

i

telefon kontaktowy jednostki be4odrednio xykonujqcej projekt, o

ksym

mowa w pkt II.
11. Osoba upowa2niona do skta&nia wyja6nien i uzrpehriei dotyczacych wniosku
(imip i nazwisko oraz nr telefonu kontalitowego) ... .............

o

dotacje

12. Przedmiot dzialalno5ci statutowej wnioskodawcy:
a/ &ialalnodi statutowa odplatna.

b/

&ialalno$ statuto*a nieodphtsB...........

ld: 9718'1819-6619-4458-8/,64-A682Efr7FF14.
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13. Je2eli wnioskodawca prowadzi dziahlnodd gospodarcza
a/ numer wpisu do rej estru pr"zedsigbiac6w... .... ........

b/ przedmiot dzialalnoSci gospodarczej

II. Opis pmjektu:

1. Nazwa projektu.......

2.

Cel publiczny projektu, jaki klub chce osi4gn4i......

3.

Cel sportowy projektu.......

4.

Miejsce wykonywania projektu (*adekwatne do jego opisu i harmonogramu)

5.

Szczegolowy opis dzialaf w zalrresie

ralizacji projektu /spojny z kosztoryserr/

6.

Harmonogram dzt lafi(mleiry podai terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczeg6lnych
dzialah oraz liczbowe olre6lenie skali planowanych dzialan przy ralizacji projektu z zalaesu rozwoju
sportu tzr. miar adekwatnych dla danego zdania, np. liczba Swiadczeri udzielanych tygodniowo,
miesigcznie, liczba adresat6w) :
Prniel-t z zqttect rnrunirr smrfir reqlizrrwrnv w nkresie
Lp.

Nazwa dzt,r.lanla
w zakresie ralizacji
projektu z zakrer,u rozwoju
sPortu

Termin.
roryczQc,in

nrl

Liczbowe
Liczba
olre(lenie skali adresat6w

izakohcrcnia

planowanych

realizacji

dziahn

poszczeg6lnych

alrl

Wnioskodawca lub

inny podmiot
o@owiedzialny za
dzialanie w zakresie
realizowanego zadania

dzia|ern

'!.
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7

.

Zakladane

renlaty realizacji projektu w zakesie

Deklaracja pobierania

lub nie pobierania

rozrvoju sportu rla terenie miasta i gminl

wf'nagrodzcnia

od benefic-jent6r,

/

:

a&esat6w

projektu:

III. Kalkulacja przewidl'wanych koszt6r rralizeji projektu:
1.

Calkowity kosa fmarnowy projelitu ...................(slownie.....................................-...........

21).

z lego.

a/ wnioskormna kwota ddacji ( w zlotych).........................

b/ kwota 6rodk6w whsnych ( w zlotych)

Strona
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2.

Kosaorys ze *zglqdu na rodzaj koszt6w:

Nr
po-zycji
kosztorysu
I

Naava pozycji
kosaorysu

Rozdaj kosa6w
(zadanie)

IloSd

jed-

Koszt

Kosa

jednost- calkowity
(w zl.)
nostek kowy

W tym:

wnimkowa

Srodki

-na kwota

wlasne

dotacji

Realizacja

program6w I

szkolenia sportowego:
2.
np. obozy szkoleniowe,

treningi w

salach
gimnastyc znych. turniej e, 4.

sparingi, itp.

Razem zadanie
2.

nr

1

Zahtp sprzqtu sptrtowego:

np. pilki, &esy, obuwie
sportowe. stoje

sportowe,

I
2.

3.

ochraniacze, 4.

Cetry, rtp.
Razem zadanie nr 2:
3.

Pokrycie koszt6w organi- 1.

zowania zawod6w spor2.
towych lub uczestnictwa
3.

w takich zawodach, np:

oplaty zwi4zkowe,
mnsport, keszty

4.

sanitarno-medycnte,
napo-je,
oplaty

sg&iowskie,

nagrody,

poczgstunek

dla

zawodnik6w.
Razem zadanie nr 3:
4.

Pokrycie koszt6w korzy- I
stania z obie*r6w sporto2.
wych dla cel6w szkolenia
3.
spoftowego.
np:wynagrodze-nie
4.
zakup
wapna" nawoz6w, trav*y,

gospodarz4
paliwo do

kosiarki,

media, materiaty

do

&obnych napraw.
Razem zadanie nr 4:
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Sfrnansowanie wyna grodzenia l€dry

szkoleniowej

- ophty

trener6w i

instruktor6w sportu.

3. Kosztorys ze wzglgdu na zodlo finansowania:

Zr6dlo finansowania

l.

Kwota

w

zl

o/
/o

Wnioskowana kwota doacji.

2. Srodki finansowe wlasne - ogolem:
ztego'.
al wplaty i oplaty uczestnik6w projektu

-

z

jakiego tytulu

b/ sponsorzy (l4cznie publiczni i prywauri) -rr.le?y podatrazwgoraz
podstawp przlanania lub zapcwnieiria 6rodk6w firnnsowych

c/ inne (poda6 jakie)

OGOtr-EM:

4.

100,00plo

Uwagi mogecc mic6 znaczsnic przy ocerric kosaorysu (tuzasa&ricnic nic#g&rmci
poniesienia wszystkich ktsztow i ich zwiryek z realizowanw projektem).

Pozafmansowy wklad wlasny w realizacjg zadarur (np. wklad wlasny rzffizory i osobowy,
np. praca wolontariuszy, lokal, materiaty ip.) z orientacyjn4wycen4 - (nie ujmowa6 zapis6w
wykazanych pkt. IV. l. I i 1.2)
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IV. Inne informacje dotyczqce projeldu

1.

Mo2liwo66 reolizacji projektu przez wnioskodalcg:
l/ baza sportowa, obielry, lokale wraz z infrmacj4 o ich sranie technicznyr!

2l za*by rz*zowe - sprzQt sportow)', fioje rtp,, wraz z informacjq o stanie techniczrym,........

3/ ka&a szkoleniowa - w przeliczeniu na etaty Braz z podaniem k-walifrkacji.

2.

Dotychczasowe doiwiadczenia

w realiucji projell6w z zakesu rozwoju

sportu:.......-.............-.
l/ we wsp6lpracy z Gmin4 - nadycje, pewnod6, solidno66, rzetelnoid, terminowoii:

2/ prawidlowo6d nykorzysania i rozliczenia otrzymanych Srodk6w dotacyjnych (wezwania,
poprawki, nieterminowe rodiczenie itp.):

3/ wyniki

i

osiqgnigcia klubu sponowego we wsp6tzawodnicfwie sponowym

w

trakcie

ostatniego sezonu:

3.

Informacje dotycz4ce planowanych rozgrywek / zawodow:
l/ ilo6i zawodnik6w zgloszonych do ragrywek - zal4czy6 listy zawodnik6w upraxnionych
do gry przez wh6ciwy polski zwi4zek sportor4y.

-

razen dla

jako

gospodarz

2/ planowana ilo56 kilometr6w na dojazdy na mecze (zawody) wyjazdowe
wszystkich dru2yn w danym roku kalendarzowynr, z aienracyjn4 xycen4:

3/

planowana ilo66 mecz6w (zawod6w, tumiej6w), organizowanych

z podaniem szczebli rozgrywkowych dla poszczegtilnych druzyn.

4/ aktualny poziom ligi rozgrywkowej druZyny senim6w.

ld: 97181818-66194A58-84&|-A6a2E267FF'18.
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4.

Dodatkowe uwagi lub irme infcnmacje wnioskodawcy.

Oiwiadczam(-my), 2e:

l.
2.
.
4.
3

5.

Proponowany projekt w calodci mieici sig w zakesie dzialalnodci satutowej *nioskodawcy.
W rarrmch sklailanego wniosku przewidr,rje,rny pobicraniei/niepobieranie+ oplat od a&esat6vi
zadania.
Wnioskodawca jest zwi4zany ninie.iszym wnioskiem przez olres do dnia

Wsrystkie podane we wnioshr infamacje sq zgodne z akhralnym stanem prawnym
i faktyczrym.
O6wiadczamy, ze klub spotowy nie ma zadluzenia wobec Gminy.

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
os6b upowainionych do skhdania or(wiad-

(pieczpi wnioskodaucy)

czef woli w imieniu wnioskodawcy)

Zalacaiki i ewentualne referencie:

z

lub o@owiednio wyct4g z ewidencji lub irme

1.

Aktualny o@is

2.

potwier&ajqee status prawny wnioakodo cy i umocowanie oe6b go reFezentujqoyoh.
Potwierdzone za zgodno5i z oryginalem kserokopie:

3.

klubowi licencji przez Polski Zwiqzek Sportowy
uchwaly
sprawie pzyza
uprawniajeca do uczesaicffia w zfigutizowanych rozgrywkach
b/ aktualnie posiadane waine licencje trena6w (instruktor6w).
OSwiadczenie o prowadzeniu szkolenia senia6w i dnr'2yn mlodziezoxych vraz z informacj4

4.

a/

rejestru

w

dokumenty

na

o ilo6ci &uryn i

zawodnik6w - z"l&zyt listy zawodnik6w uprawniorych do gry przez
wlasciwy polski zwi4zek sportowy.
O6wiadczenie os6b upowainionych, ie w statucie klubu nie zasay-- 2adne zrniany.

Podwiadczenie zloiienia wniosku

Adnotacje urzgdowe (wypetnia orgnn przy znaj4cy dotacje)

ld: 97181818-661 SA5B-844LA6a2E267FF18. Podfisany
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Zal4cznik Nr 2
do Uchwaly Nr LIV/67210
Rady Miejskiej w Czerwiorrce-Leszcrynach
z dnia 29 puidziernika 2O1O r.

-wz6RspRAwozDANIE (CZ4SCIOWE*/KONCOWE* )')
z wykonania projeldu z zakresu roryoju sportu

realizowanego

nr

w

(nazwa projektu)

olaesie od......................

w dniu
(nazttra organu zlecaj4cego) a ..................

do

drre$lonego

w

umowie

pomi€dzy.....
......... (nazwa klubu sportowego)

.......,zawartej

Data zloienia sprawozdania: ... ... ...

1.

Czp3d

I. Sprawozdanie nrcrltoryczne

Czy zakJadane cele i rezultaty z-osta,ly osi4gniEte w wymiarze olrreflonym we wniosku ? Jedli
nie

-

dlaczego?

'

Opir wykonania zadannzwyszczeg6lnieniem dzblaipartner6w i podr*ykonawc6w

3.

Realizacja harmonogramu dzialan z podaniem terminow realuacji oraz liczbowego olae6lenia
skali zrealizowanych dzialan przy ralizacji projektu z zakresu rozwoju sportu (spojny zkosztorysenr/ np. liczba Swiadczei udzielanych tygo&riowo, miesigcznie, Iiczba a&esat6w) nale2y uiy6 tych samych miar, trccre byty zapisane we wnioolsl o realizaojg projekh,r w czgSci

II pkt 6:
Realizaa,ie nroiekhr z zakresrr roz.woiu snorhr realizowanv w okresie rxl

Lp. Nazwa realizowanego
dzlp,larlna w zalaesie

realizacji projektu
z zakresu rozwoju sportu

do

Termin

Liczbowe

Liczba

nealizowania

olneilenie skali

adresat6w

pouczeg6hrych
dzialan

zrealizowanych

Wnioskodawca lub inry
podmiot o@owiedzialny za
dziatanie w zakesie

planowanych

realizowanego zadania

dzialair

1) Ni.potuz.bo.
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II. Sprawozdanie

CzgS(

2.

z wykonania

wydatkiw:
koszt6w:

Rozliczenie ze

Cal<x6 zadania

(zgodnie

Rozdaj kosa6w
(zadanie)

Poprzednie okrcsy

zumorq)

sprawodawcze
(narast4jqm)

Bic@y okres
sprawozdawczy w prrypadku sprawozdania
korcowego - za okes
realizacji pr"j.ktu

finansowane

z
6rodk6w
n{asnych

Realizacja
program6w
szkolenia
sportowego:
np. obozy
szkoleniowe,

treningi w salach
gimnastycmyclL
turnieje, sparingi,
rtp.

Zalrup sprzetu
sportowego:
np. pilki, dresy,
obuwie sportowe,
stroje sportovie,
ochraniacze,

getry, rtp.

Pokrycie koszt6w
cngdrizowania
zawod6w
sportowych lub
uczesodcfwa w

takich zawodach

np:oplaty
zwQzkowe,
transport. koszty
sanitarno-medyczne, napoje,

oplaty
spdziowskie,

na$ody,
poczqstunek dla
zawod.
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Caloii zadania
Nr

vil.

Rozdaj kosa6w
(zadanie)

Nazwa

sprawcdawczy -

pzyqi

kcz-

(narasajqoo)

w prrypadku sprawozdaaia
katconzego- za okres
realizaqii prdektu

kosaorfsu

torysu

kwl

finan-

cdko

4.

Bie@yohes

Poprzednie okresy

(zgodnie z umowq)

6nm-

ko6d

ate

cdko

son

finan-

finan-

koszt

finan-

finan-

sotr/llmc

calko

soq/lane

sowane

z
6rodk6w
wlasnych

wiry

z dota-

z

wiry

z

z Srodk6w

\tity

z

(w zl.)

cji

6rodk6w
wlasnych

(w

dotacji

udasnych

(w

dotacji

d.)

d.)

Pokrycie kosa6w I
korzystania

2.

z obielrt6w

5-

sportowych dla
cel6w szkolenia
sportowego,

4.

np:

wynagldzenie
gospdarza,
zakup wapna,
nawoz6w. m$y,
paliwo do
kosiarki media,
materiaty do
drobnych napraw.
Razem zadanie

nr
5.

+:

I

Sfinansowanie

wynagldzenia
kadry
szkoleniowej
- optaty trener6w

i instruktor6w

2.

3.
4.

sportu.

Razem zadanie

nr 5:
O96lem:

*l

zinnychhodeloraz wplat i oplat adresatow zadarua.

ld: 971 81 81 8-661 $.4A54-8464-A682E267F
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Calo5i zadania
(zgodnie z urnow4)

Zr6dlo frnansowan ia

tl
l.

Koszt-\'

polr

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(mrastaj4c,o)

Biez4cy okes
sprawozdawc zy

-

w prrypadku sprawozdania
koricowego - za okres

zl

zl

e

z dotacji.

2. Srodki finansowe
wlasne - ogolem:
z tgso:
a/ qlaty i oplaty
uczestnik6w oroiektu
b/ sponsorzy publiczni
i nn'watni (lacmie)
c/ inne

Og6lem

lwyo

luto/o

:

100%

Uwagi mog4ce mied znaczenie przy ocenie realizacji budirtu:

Z€stan ienie

Lp

falitur rachunk6n

Numer

Numer

dol-umen
tu ksiggo
wego

pozycji

Dala

Nazwa wydatkrr

k06zto-

Kwota (zl)

Z lsgo ze

Z tego ze

drodk6w
pochodza-

wlasnych

rysu
z.

6rodk6w

cych
<k*acii

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9

Ogplem:

ld: 971

81
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Czesd

III.

Dodatkoh-e informacie

Zalqcmlki:
1.

2.
4.
5.

O6wiadczam(-my), irc:

l.

2.
3.
4.

Od daty zawarcia umoxy nie zmienil sig satus prawny klubu sportowego.

Wszfstkie podane w nimejszym sprawozdaniu informacje sq zgodne z akualnym
prawnym i faktycznym.

stanem

Zam6wienia na dostawy, ustugi i roboty budowlane za irodki finansowe uzyskane w ramach
umowy zostaly dokonane zgcdlie z przepisami usta*y z dnia 29 stycznb 20Ol r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 Nr 223. pz 1655, z p6in. zm.),

Wszystkie kwoty wymienione

w

zestawieniu

faktur (rachunft6w) zosaly faktycmie

poniesione.
(pieczpc wnioskodawcy)

@odpis osoby upouaznionej lub podpisy os6b

upowainionych do skladania oSwiadczefi
woli w imieniu wnioskodawcy)

Podwiadczenie zlo2enia spmwozdania:

Adnoacje urz$owe (wlpehia organ przyanajacy dotacje)

ld: 971

81 81 B-661
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Zalqcznik Nr 3
do Uchwdy Nr LIY 167A10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesznynrch
z dnia 29 paidzierniko 2010 r.

lm. p. /

miejscowo6i, data.......

-wz6ROstateczry projekt przedsiervzigcia
o przyznanie

dotrji

na wsparcie projektu z zakrcsu rozwoju sportu

pod nazw4:

L Opis pmjeldu:

1.

Harmonogram planowarrych .lziehi (z podaoiem t€rmin6w ich rozpoczgcia i zalioiczenia
w odniesieniu do plc. IV6 wnioaku) wraz z liczbowym olseileniem skali dzidair planowanych
przy realizacji

2.

ZakJadane rent ltaty realizacji projeLtu w zakesie rozw-oju sportu na terenie miasta

i gminy:

II. Kalkulacja przewidlranych koszt6w rcalizacji projektu

1.

Calkowity kosa projektu

.....-..........

...........................(...............................r)

z tego'.

a/ wnioskowana kwota dotacji ( w zlotych).........................

b/ kwota Srodk6w finansowych wlasnych ( w zlotych).................

Idi 9718'1 8'l8-661+4A58-84&IA682E267FF'18.
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koszt6w:

Koszt
call(ourtv

Rozdaj koszt6w

I

W

ty*,

I

(wzI') II wnrosKowana kwota

(zadanie)

Realizacja program6w

szkolenia sptrto\,ego:
np. obozy szkoleniowe,
teningi w salach

gimnastycznych, turnieje,
sparingi, itp.
Razem zadanie nr

l:

Zakup sprzEtu
sportowego:
np. pilkr, dresy, ohrwie
sportowe, stroje sportowe,
ochraniacze, getry, itp.

Pokrycie koszt6w a,rganizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach, np:
oplaty zwiq.zkowe,
transport, koszty
sanitamo-medyczne,
napo-je, oplaty
sedziowskie, nagdy,
poczqstunek dla

zawodnik6w
Razem zadanie nr 3:
Pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sporto
wych dla cel6w szkolenia
sportowego.

np:wynagrodzenie
gospodarza, zakup wapna,

nawoz6w, trawy, paliwo
do kosiarki, media,
materiaty do drobnych
napraw.

Razem zadanie nr 4:
Sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- optaty trerrer6w

i

instruktu6w spotu.

Razem zadanie nr 5:

ld: 971
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3. Kosdorr s zc tryzglgdu na

znido linansoraniu

Zr6dlo finansowania

Klvota \ry zl

%

L Wnioskowana kwota dotacji.
2. Srodki finansowE \t{asne

-

og6lem:

z tego.

a/ wplaty i oplaty uczestnik6w projektu

-

z

jakiego qtulu

br' sponsorzy (lqczue publlcau l pry}Bml) - Datezy podac nazw oraz
podstale przlznania lub zapewnienia &odk6w Etratrsollych

c/ inne (podai jakie)

t$),)u/o

OGOLEM:

(podpis osoby upowazionej lub podpisy
os6b upowamionych do skladania oSwiad-

(piecz96 wnioskodawcy)

czeir woli w

inieniu wnioskodawcy)

Poiwiadczenie zlozenia ostatecznego projektu przedsierzi€cia:

Adnoacje urz$owe (wypehria organ prryznajqcy dotacje):

ld: 971 818'18-661kA58-8464-A682E267FF18.
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