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Zarzqdzenie Nr 517/19

Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 3 paidziernika 2019 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie okre6lenia
warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. D2.U.2019po2.506 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly
Nr 1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno5ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 z p6zn. zm.) projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz.Uz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888),

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu finansowania zadai z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny.
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 4 do 1 1 pa2dziernika
2019 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 688 zp6zn. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgiaszai:
1 ) w formie pisemnej na adres: Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),
2) poczl4 elektronicznA na adres e-mail sps.p@czerwionka-leszczyny.pl
3) za posrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.
W przypadku zgioszenia wniosku ptzez minimum Vzy organizacje
pozarzadowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6zn. zm.), konsultacje mogq mie6 formq
bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyja6niefi oraz przyimowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty nale2y do kompetencli Naczelnika Wydzialu Spraw
Spotecznych.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarz4dzenia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacje przedstawionego proiektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

VlYkonanie zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1.

2.

1r wl}*



Proiekt

z dnia 3 paildziemika20l9 r.
Zatwierdzony pruez ...........

ucHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .2019 r.

w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadafi z zakresu rozrvoiu sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt l5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r.,
poz.506 zp62n. zm.), w ruiqzku zart.27 ust. 2 i art.28 ustawy zdnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U.
22019 r.,poz 1468 zp62n. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach

uchwala, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig warunki oraz tryb finansowania zadai z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
C zerw i onka -Leszczy ny .

$ 2. l. Celem publicznym z zakresu sportu, kt6y Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zamierza osi4gn46
jest:

I ) poprawa warunk6w uprawiania sportu przez zarodnik6w klub6w sportowych,

2) upowszechnienie sportu,

3) promocja sportu i aktywnoSci fizycznej wSr6d mieszkafic6w,

4) pobudzanie inicjatyw spolecznych w zakresie organizacji imprez sportowych,

5) osi4gnigcie jak najlepszych wynik6w sportowych na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim
i migdzynarodowym przez zawodnik6w klub6w sportowych,

6) zaspokojenie potrzeb spolecznych przezintegrowanie sig kibic6w,

7) promowanie wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako gminy stwarzaj4cej warunki dla
rozwoju sportu.

2. Gmina realizuje cel okreSlony w ust. I udzielajqc dotacji klubom sportowym w ramach Srodk6w
zaplanowanych w bud2ecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dany rok bud2etowy.

$ 3. l. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nastgpuje w formie
dotacji celowej udzielanej klubom sportowym.

2. Dotacjg celowq, o kt6ej mowa w ust. I mogq uzyska6 kluby sportowe uczestniczqce we
wsp6lzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okre6lonej dyscyplinie sportu, dzialajqce
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie zaliczane do sektora finans6w publicznych, realizuj4ce
cel publiczny, o kt6ym mowa w $ 2 ust. I orazniedzialaj4ce w celu osiqgnigcia rysku.

3. Z dotacji celowej mog4 by6 finansowane wydatki na:

I ) realizacjg program6w szkolenia sportowego,

2) zakup sprzgtu sportowego oraz stroj6w sportowych,

3) pokrycie koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenie trener6w, instruktor6w,

6) pokrycie kosZ6w obslugi ksiggowej,
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7 ) ubezpieczen ia zawodnik6w,

8) oplat regulaminowych, startowych i zwi4zkowych,

9) inne, kt6re slu24 realizacji celu publicznego okreSlonego w $ 2 ust. l.

4. Dotacja nie mo2e by(, przeznaczona na:

I ) wyplaty wynagrodzef dla zawodnik6w, dzialaczy klubu sportowego,

2) koszty transfer6w zawodnik6w,

3) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sanacyjnych naloZonych na klub sportowy lub na zawodnika tego
klubu,

4) zobowi4zania klubu sportowego z tlrtulu zaci4gnigtej poiryczki, kredyty lub wykupu papier6w
wartoSc iowych oraz koszt6w obslug i zadluLenia.

5. Dotacja moZe byi wyplacana jednorazowo lub w transzach, co regulowa6 bgdzie umowa zawarta migdzy
Gminq a klubem sportowym.

$ 4. l. Organem przyznajqcym dotacjg na realizacjg projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz
Gm iny i Miasta Czerwionka -Leszczyny.

2. Udzielenie dotacji klubom sportowym odbywa sig na podstawie zlo2onegoprzez klub wniosku, kt6rego
wz6r stanowi Zal4cznik Nr I do niniejszej uchwaly.

3. Nab6r wniosk6w oglasza Burmistrz, podaj4c do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy orazna tablicy ogloszeri Urzgdu.

4. Ogloszenie o naborze wniosk6w powinno zawiera(, informacjg o:

l) rodzaju zadania,

2) wysoko6ci 6rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania,

3) zasadach ptzyznawania dotacji,

4) terminie i warunkach realizacji zadania,

5) terminie skladania wniosku,

6) kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

5. Wniosek naleiry zloiry| w formie papierowej i elektronicznej za po6rednictwem generatora wniosk6w
witkac.pl

6. Do wniosku nale2y dol4czyd kopig aktualnego odpisu lub wyci4gu z Krajowego Rejestru Sqdowego lub
innego wla6ciwego rejestru.

7. Oceny zlohonych wniosk6w dokonuje Komisja powolana przez Burmistrza w drodze Zarzqdzenia,
w terminie 2l dni, licz4c od dnia wskazanego jako termin skladania wniosk6w.

8. Przy ocenie wniosku, Komisja, o kt6rej mowa w ust. 6 bierze pod uwagg:

I ) mo2liwo66 realizacji zadania przez wnioskodawcg,

2) przedstawion4 kalkulacjg koszt6w,

3) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego okre6lonego w $ 2 ust. I

4) dotychczasowq wsp6lprac9 wnioskodawcy z Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny,

5) planowany przez wnioskodawcg udzial Srodk6w finansowych wlasnych na realizacjg zadania publicznego,

6) ilo56 zawodnik6w uczestnicz4cych w zadaniu,

7) wyniki iosi4gnigcia sportowe na szczeblu wojew6dzkim, og6lnopolskim i migdzynarodowym.

9. Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odrzucony w nastgpujqcych przypadkach:

l) zloilenia wniosku na zadanie, kt6rego zakres rzeczory nie dotyczy realizacji celu publicznego z zakresu
sportu okreSonego w $ 2 ust. 1,

2) zlo2enia niekompletnego, lub nienale2ycie wypelnionego wniosku,
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3) zloilenia wniosku po terminie,

4) zlo2enia wniosku na niewla6ciwym formularzu,

5) zloilenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,

6) zlo2enia wniosku podpisanego przez osoby nieuprawnione.

S 5. l.Decyzjg w sprawie przyznania dotacji ijej wysoko6ci podejmuje Burmistrz w ramach Srodk6w
zaplanowanych na ten cel wbud2ecie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, po zapoznaniu sig zocenq
Komisji.

2.Decyzja Burmistrza jest ostateczna inie przystuguje od niej odwolanie.

3. Wysoko66 przyznanej dotacji dla poszczeg6lnych klub6w zostanie ogloszona w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

S 6. l. Z wnioskodawc4, kt6rego zadanie uzyska dofinansowanie, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny zawiera umowQ na realizacjE zadania, kt6rej elementy okreSla art.22lust.3 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Umowa sporz4dzona zostanie w formie pisemnej, na czas realizacji zadania, nie dlu2szy ni2 jeden rok.

3. Dotacjg, o kt6rej mowa w $ 3, przekazuje sig na rachunek bankowy klubu, na warunkach okreSonych

w umowie.

4. W terminie okreSlonym w umowie, klub sportowy rozlicza sig z wykorzystanej dotacji oraz realizacji
zadania.

5. Dotacja podlega szczeg6lowemu rozliczeniu finansowemu irzeczowemu w sprawozdaniu, kt6rego wz6r
stanowi Zal4cznikNr 2 do niniejszej uchwaly.

$ 7. Traci moc Uchwala Nr LIV/672110 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 pa1dziemika
2010r. w sprawie okreSlenia warunk6w itrybu finansowania zadafi zzakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Cierwionka -Leszczyny (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Sl., por. 1537 zdnia I I lutego 2013 roku).

$ 8. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy iMiasta Czerwionka-Leszcryny.

$ 9. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa S lqskiego.

Ut'
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Zalqcznik Nr 1

do Uchwaly Nr .../..../1 I
Rady MieJskie.,
w Czerwionce-Leszczynach
2dnia................................... 2019 r.

G;i;i ;"j"";.ioz"ni" *nio.[ri(pieczgC wnioskodawcy)

WNIOSEK

o ptzyznanie dotacJi na realizacjQ zadanra w zakresie rozwoju sportu pod nazwq:..........

l. Dane klubu sportowego

1. Pelna nazwa klubu sportowego..........

3. Numer w Krajowym Rejestze SEdowym lub w innym rejestze ..............

5. Adres; miejscowosd ikod pocztowy ul. ........................

7. Nazwa banku i numer rachunku, na K6ry pzekazana ma byd dotacja

8. lmie i nazwisko oraz tel. kontaktowy osoby upowaznionej do skladania wyjasnien i uzupe.lniei
dotyczecych wniosku:..............

9. Nazwiska i imiona osob upowa2nionych do podpisania umowy o wykonanie

10. Przedmiot dzialalnoSci statutowej:
a) podstawa prawna dzialalnosci statutowej ($ statutu):...........
b) osoby aktualnie reprezentujqce wnioskodawcq zgodnie ze statutem:....

ll. Opis realizacji zadania.
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5. Harmonogram planowanych dzialah (sp6jny z pozyc4ami w kosztorysie):

6. Zakladane rezultaty realiza$i zadania

Zadanie z zakresu rozwoju sportu planowane do realizacji w okresie od.................... do.........

Lp. Nazwa dzialania Termin rozpoczqcia
i zakoficzenia

Liczbowe okre6lenie skali planowanych dzialari, np. ilo56 trening6w, ilo5c
zawodnik6w, iloS6 trener6w, instruktor6w itp.

1 3 4
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lll. Kosztorys zawierajqcy kalkulacjg pzewidywanych koszt6w realizacji zadnia:

lnformacje, kt6re mogq mied wplyw pzy ocenie kosztorysu:

Nr
pozycji
kosz-

torysu

Calkowity koszt
projektu

(w zl)

W koszcie calkowitym:
Rozdal zal(upowanego sktadnrka zeczowego lub
Swiadczonej uslugi zwiqzan ej z realizaqq projektu Wnioskowana kwota

dotacji
Kwota finansowana
Srodkami wlasnymi

w tym z innych 2r6del

'1 . Realizacja program6w szkolenia sportowego:

't .'l Trener

't.2 lnstruktor

1.3 Koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla
cel6w szkoleniowych

't.4 lnne (akie?)

Razem poz. nr 1

2. Pokrycie koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach:

2.1 Sqdziowie

2.2 Kosziy transportu na zawody / sparingi

2.3 Koszty zakupu puchar6w i dyplom6w

2.4 Koszty zakupu produkt6w spo2ywczych

2.5 Koszty zwiqzane z pzygotowaniem boiska do
rozgrywek

2.6 lnne (akie?)

Razem poz. nr 2

3. Zakup spzQtu:

3.1 Zakup sprzqtu

3.2 Zakup obuwia i odzie2y sportowej

3.3 lnne (akie?)

Razem poz. nr 3

4. Obsluga finansowa klubu:

4.1 Koszty obslugi ksiggowej

Razem poz. nr4

5. lnne zwiqzane z realizaQq projektu:

5.1 Oplaty regulaminowe, startowe, zwiqzkowe,
ubezpieczenie zawodnik6w

5.2 lnne (jakie?)

Razem poz. nr 5

Razem:
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lV. Pzewidywane 2r6dla finansowania zadania'.

Lp. Zr6dla finansowania: Kwota finansowania
zadania (w zl)

Udzial
w finansowaniu zadania

(w %)
1 Wnioskowana kwota dotacji.

2. Finansowe Srodki wlasne, w tym Srodki finansowe z
innych 2r6del.

Razem: 100,00%

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania:

1. Zasoby materialne klubu (np. spzgt sportowy)

2.Zasoby kadrowe klubu niezbqdne do realizacjizadania (m.in. pracownicy, wolontariusze)

3. lnformacje o planowanej iloSci dru2yn i zawodnik6w do udzialu w zadaniu:

4. Osiqgniqcia klubu / zawodnik6w na szczeblu wojew6dzkim, o96lnopolskim lub migdzynarodowym:

Lp. Dru2yna / grupa zawodnik6w wg kategorii wiekowych llo56 zawodnik6w

1

2.

3.

4.

5.

6.

Lp. Zawodnik ldru2yna Osiqgniqcia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadan realizowane byly we wspotpracy z administracjq publicznE)

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego)

ZalEczniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z Kra.lowego Rejestru Sqdowego, innego wla5ciwego rejestru lub ewidenc.ji.

rq [*
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ZalqcznikNr 2
do Uchwaly Nr .../..../1 9
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ......... 2019 r.

-wzoR-

(pieczg6 wn ioskodawcy) (data i miejsce zlo2enia sprawozdania)

S P RAWOZ DAN IE

z udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny na realizacjg zadania z zakresu rozwoju
sportu

l. Podstawowe dane:
Nazwa zadania
Termin realizacji zadania
Numer umowy

ll. Sprawozdanie merytoryczne:
(nalezy uwzglgdni6 planowane dzialania, czy zakladane cele publiczne z zakresu sportu zostaly
osiqgnigte, je2eli nie - nale2y wyja5ni6 dlaczego)

Trealizawana dzizlznia z zakra<rr rozwair r snortu w nkresia od do

Lp. Nazwa dzialania Termin rozpoczqcia
i zakoficzenia

Liczbowe okre6lenie skali zrealizowanych dziala6, np. ilo56 hening6w,
iloS6 zawodnik6w, ilo56 trener6w instruktor6w itp.

1 2 J 4
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lll. Sprawozdanie z wykonania wydatk6w:

1. lnformacja o wydatkach poniesionych pzy wykonywaniu zadania

Calkowity koszt w okresie sprawozdawczym

Koszty pokryte ze Srodk6w dotacji pzekazanych pzez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny:

Koszty poniesione ze Srodk6w wlasnych:

Koszty poniesione ze Srodk6w z innych 2r6del'.

2. Rozliczenie ze wzglqdu na rodzaj koszt6w:

Nr
pozycji
kosz-

torysu

Rozdaj zakupowanego skladnika zeczowego lub
CaloS6 zadania

(zgodnie z umowq)
Koicowy okres sprawozdawczy

swra0czoneJ uslug r zwrqzan ej z r e alzaqe pro.,e ktu
koszt

calkowity
(w zl.)

finanso-
wane

z dotacji

finanso-
wane ze
Srodk6w

wla-
snych,
w tym

z innych
tu6del

kosa
calkowity

(w zl.)

finanso-
wane

z dotacji

finansowa
ne ze

6rodk6w
wlasnych

w tym
z innych

216del

1. Realizacja program6w szkolenia sportowego:

1.1 Trener

1.2 lnstruktor

1.3 Koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w
szkoleniowych

1.4 lnne (akie?)

Razem poz. nr 1

2. Pokrycie koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach:

2.1 Sgdziowie

2.2 Koszty transportu na zawody / sparingi

2.3 Koszty zakupu puchar6w i dyplom6w

2.4 Koszty zakupu produkt6w spo2ywczych

2.5 Koszty zwiqzane z pzygotowaniem boiska do
rozgrywek

2.6 lnne (akie?)

Razem poz. nr 2

3. Zakup spzQtu:

3.1 Zakup sprzqtu

3.2 Zakup obuwia i odzie2y sportowej

3.3 lnne (iakie?)

Razem poz. nr 3
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Nr
pozycji
kosz-

torysu

Rozdaj zakupowanego skladnika zeczowego lub
CaloSd zadania

(zgodnie z umowq)
Kofi cowy okres sprawozdawczy

swradczonej uslug r z\ ilqza n el z t ealzaqe projeKlu
koszt

calkowity
(w zl.)

finanso-
wane

z dotacji

finanso-
wane ze
Srodk6w

wla-
snych,
wtym

z innych
216del

koszt
calkowity

(w zl.)

finanso-
wane

z dotacji

finansowa
ne ze

Srodk6w
wlasnych

wtym
z innych

216del

4. Obsluga finansowa klubu:

4.1 Koszty obslugi ksiQgowej

Razem poz. nr4

5. lnne zwiqzane z realizaqq projektu:

5.1 Oplaty regulaminowe, startowe, zwiqzkowe,
ubezpiecaenie zawodnik6w

5.2 lnne (akie?)

Razem poz. nr 5

Razem:

3. Rozliczenie ze wzglqdu na zr6dlo finansowania zadania'.

lV. Zestawienie faktur / rachunk6w:

Lp.
2r6dla finansowania

Calo56 zadania
(zgodnie z umowq)

Okres sprawozdawczy:

zl % zt o/

1 Koszty pokryte z dotacji.

2. Finansowe Srodki wlasne, w tym Srodki
finansowe z innych 2r6del.

Razem: 100% 1lOYo

Lp. Numer
doku-
men-

tu ksiq-
gowego

Numer
pozyQi
koszto-
rysu ze

wzglqdu
na rodzaj
koszt6w

Data
wysta-
wienia
doku-

mentu

Data
zaplaty

Nazwa wydatku Kwota (zl) Finansowa-
ne

z dotacji

Finansowa-
ne ze

Srodk6w
wlasnych,

w tym
Srodk6w
z innych
2rbdel

't.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Razem poz. nr'1

2.1

Id: 528 I 832F-0'7 51 -41D1 -AAC7 -8686A2628386. Projekt Strona 3



Lp. Numer
doku-
men-

tu ksiq-
gowego

Numer
pozycji
koszto-
rysu ze

wzglgdu
na rodzaj
koszt6w

Data
wysta-
wienia
doku-

mentu

Data
zaplaW

Nazwa wydatku Kwota (zl) Finansowa-
ne

z dotacji

Finansowa-
ne ze

Srodk6w
wlasnych,

wtym
Srodk6w
z innych
2r6del

2.2

2.3

2.4

2.5

Razem poz. nr 2

3.1

3.2

3.3

Razem poz. nr 3

4.1

Razem poz. nr 4

5.1

Razem poz. nr 5

Razem:

Uwagi mogqce miee,znaczenie pzy ocenie rozliczenia:

V. O5wiadczeniei podpisy:

Niniejszym oSwiadczamy, 2e wszystkie dane ujqte w sprawozdaniu sE zgodne ze stanem
faktycznym, wszystkie kwoty wymienione w pkt lll 1, zostaly faktycznie poniesione.

lf, $"*
Id : 5 28 I 83 2F-07 5 l -4 I D7-AA C7 -E686 A26283 B6. Proj ekt

(data i podpis os6b upowa2nidnych)
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