
UcHwAŁA NR vV48/2011
RADY GMINY CZARNA

z dnia 28 lulego 201I r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LxxV5E1/2010 Rady Gminy czarna z dnia 25 paździ€rnika 2010 roku
rv sprawie okr€ślenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu tra terenie Gminy czarna

Na podstawie art' 27 i ań. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz' U' Nr 127, poz' 853) oraz ań.
]8 ust.2pkt' ]5 i a'1' 40 ust' 1ustawy zdnia 8 malca 1990 roku o samorządzie grn;nnym (Dz.U' z2001r' Nr 142,
poz. ).59lz późń. zm.) - Rada Gminy cŻarna uchwala, co następuje:

s1.w Uchwale Nr LxxI/581/2010 Rady cminy CzAria zdnia 25 pdŹdzienika 2010 roku w sprawie
określęnia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na teIenie Gminy czama wprowadza się następujące
zmiany| Dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmieniejak załącznik nr l do niniejszej uch\łały'

s 2. Pozostale postanowienia uchwały pozostająbez Znian.

$ 3' Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy CŻa a.

s 4' Uchwała wchodzi w życię po uplywie 14 dni od dl1ia.jej ogłoszenia w Dzienniku UŻędow) wojewódŻwa
Podkarpackiego.
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Załącznik do Uchwały Nr vI/48/20l1

Rady Gminy Czarna

z dn;a 28 lutego 20i I r.
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sPRAwozDAN'{ {c'{ścrorv'./KoŃc0*'t*)'}
z rcslizdcji *iojoklr. slu*{arga rgtlrojowi spo.tu

(nazwa projektu)

w okresie od ......-.... do .-..........,
okreśIonego w umowie nr '.'''''.' '''..

zaxa*qj rv dlit-r .....'' .. ,''.''...''._'.'., pcmiędzy

(*;;il;;;"; i;;ii;i;,iili'i;j;;;j;;;l;;;;;"",ą;iJij';;:;;;;;'

Data /ozenia sprawozdłnia: ''.''. .''''. ..'

(zęść I. Sprtwordalic merylorycz!e

1, Czy za&ladale a€le i fcu{llaty zos|a}y osiąg:tię:e w wymiarze oi*śllłym wo $nilsklll
Jeśli nie - dla*:łgł?

2. opis wyltonania p.oj*kfu z '!łyszcz€gólni€ni€m dŻiałań pa,tnłrów i potl*ykonawńvl)

3' Liczbowe okeś}edę skali daiałań' zrealizowanych w rarxch projeką ńrde;ry u.żyć ł9b
sa:r:ycl': miar, kóre by$ zapisale we wnioskrr, w części II pkt l/:

Częś{ lL Sprawozd*.it z vrykon'nia $?aaLrórr

l. Ro'i!'.t:|i' z. rvz&ltr'u n' rodąi kosztów (w zl)
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Uwaga ńogące mieć ŻnacŻelie F'zy oceniĆ loa,izacji budżetir:

3. z€gt{vieoie frktur {racburrkrów}9

CzEść IIL Dodłtkowe informscje

Za|ącanlKl:-
1.

2.
3.
4.
5.

Lp. Nlrrllct
dokuĄcntu
kśi$go1t€go

Nrtt!c!
poryqi
l(osztorysu

Data Nanła
vydał:ltl

K*ota &-ł) z łr8$ 7Ł
środkó1Y
poc:1o&ących
z ćolacji (Żl)
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oćwiadczu{_my} zo:
l) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status pranny organizaqii
pozrr$vi$'Ąoiir{ott*liednoilki ołguizlsyj'€jl'
z) wczyn*io podore w nirięieą'm sprsqpzdaliu inforąic ą e4odnc z altaĘ'n rtanom
pawnym i faktyoznyn,
3) wzyśkit kłv*y wymigio'ns w zcgtawieniu anur (re*'mhów) zosdy &Ęcanie
gotńońoną

(pi€crĘó ofgmizr.ii pozrrzqlowqi./podniotr.'Jednocki otganiayjłi.)

oodpil osoby uporłahio'€ lub podpĘ orób upowarniotrych do tkhdania o{riadczń łoli
w imiatiu org;aniztcji poza-asowojĘodmiou'{ednostki orgaf zaryjnqi*)

Poćwiadczenie żozenia sprauiozrhnia

Adnotaqio un$owo (nic urypcłniać)

. Mgpo{rzrbrc rMlić.
. ri r. i. ,r.jY
a'łĄ"l
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POUCZENE

sp]a*,o2d{l1ia sklflda się osobiśtie ]ub nadsyła przegył}ł poleconą w przewadzianym t'
}morłic aafminie na adr€s o!g&n' decając{go'
)) Sprawozdanie częściowe i końcowe spcrządzać należy w okresach określonych w umowie'
2) opis musi zawierać szczegółową informację o z:ealizowałysh działaniach zgodnie z ich
układem zawaĘm we w*ioską kóry był podstawą p'zygotou.ania umowy' W opisie
konieczne jest uwzględnienie wszystkił3 planowalych dzia}aĄ zakres w jakim zostały one

zrealizowane i \^Yjaśnienie swentualnych odŚtępstw w ich realizacji, zaló*'no jesli idzie o ich
zakreą _]ak i harmonogram realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć rcleĘ spis wszystkicb faktur (aciunkówl ktore opłacone
zostały w 6ałości lub w części ze środków poc5odzącyeh z da|,aĄi. Spis zawierać powiuien:
x faktury (rachunku}, datę jej łystawienią wysokość wydałkowanej kwoty i wskazanie, w

iakiej części została pakr}'ta z dotacji or9z fodŻaj lowan lub zakupionej usł*gi' Każda z
faktur (rao}r:nków) powinna być opatrzona na odwrooie pieczęcią crganizacji/* podmiotu/*

]ednostki organizacyjnejl 0.6z zawierać sporządzony w sposób trwĄ opis zawierający
ins:macjel z jakich środków wyda{kowana kwota została pokryrta oraz jakie było
przezlzczenie zakupionycb towaló& usług lub inrego rodzaju opłaconej nsaeźności'
lnformacja ta powinna być podpisała przez osobę odpowiedzialną za Śprxwy dotyozące
rozliezeń finansowych organizacji'
Do sprawozdania nie załącza się faktur (raohunków) , Wóre na1*ry przechowywao zgodnie z
obowiq7ującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czp':ności konirolnych.
{) Do niniejszego sprawozdania załączyć naieży dodatkowe matefiały mogąre dokumefiowaÓ
działania faktyczne podjęt€ pray realizacji zadanir (r:p. listy uś'zęstników prÓjeku, publikacje

rłydane w famach p'ojektu, rap?'ty' wyniki prowadzo:rycb ewaluacji), jak równiez

dokumer:tować końioozne działania praw*o (kopie umów, kopie do'łodów przepmwadz€ria

odpowiedniąo postępowania w ramaoh zamówień publioa'rych).
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