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UCHWAŁA Nr lV l20 l11

Rady Miasta Sanoka
z dnia 18 stycznia2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadenia własnego Gminy Miasta
Sanoka w zakresie tworzenia warunków spruyjających rozrvojowi spońu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i afi. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (D"'U. z 200I r' Nr.|42, poz. |597 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2
i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (D".U. Nr 127, poz' 857 z późn. zm,)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

Rozdział,|'
Przepisy ogólne

s1.
1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecaniarealizacji zadania
mogącego przyczynić się do wykonania celu publicznego określonego W $ 3, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób roz|iczaniaudzielonej dotacji celowej,
c) sposob kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego,

2) cele publiczne z za|<resu sportu, które Gmina Miasta Sanoka zamierza osiągnąć.

2'Przepisów niniejszej uchwały nie stozuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z24lsxietnia2003 r.
o dział'alności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 9ó, poz.873 zpóźn. zn.).

3. o dotację, o której mowa w ust. 1 moze ubiegać się kazdy klub sportowy nie na|eż,ący
do seklora finansów publicznychi niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie
Gminy Miasta Sanoka prowadzi działalność sportową'

s2.



1) dotacji _ należy przęzto rozumieó udzielonąna warunkach i trybię przelńdzianym
w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. zsa ustawy z dnta f7 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz, t240 zpóźn, nn.),Wśrajestprzez.naczona
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu sfużącego realizacji celu publicznego
określonego w $ 3,

2) projekcie _ na|eży przęzto rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta
dotacji, stanowiące wydatki bieżącn,lub majątkowe, ldóre w spońb bezpośredni przyczynia
się do rea|izaĄi celu publicznego określonego w $ 3,

3) wnioskodawcy _ na|eży przezto rozumieć klub sportowy , który na warunkach
i w trybie niniejszej uchwĄ złoty wniosek o udzielanie dotacji na projekt,

4) beneficjencie _ Ilmil€zy pr7ozto roanmieć klub sportowy' któremu w trybie niniejszej
uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,

5) umowie - na|eży przezto rozumieó umowę o dotację zawieranąpomiędzy GminąMiasta
Sanoka a beneficjentem' której treśó reguĘe przepis art.250 ustawy określonej
w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

s3.
Przyjmuje sią ze sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Miasta Sanoka będzie sfuzyło
rea|izacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Miasta Sanoka,

2) rwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Miasta Sanoka do działalności sportowej,

3) popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności ftzycznej,

4) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzezintegrowanie się kibiców,

5) pobudzaniu kreatywności i wflyw narorutój sportu na terenie Gminy Miasta Sanoka,

6) poprawie warunków vprawiallta sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału
w widowiskach sporto}vycĘ

7) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Sanoka poprzezudział we
wspołzawodnictwie sportowym.

Rozdział2

lYarunki udzielania dotacj i

$4 .
1. Udzielana dotacja z zastrzeircniem ust. 2, możebyć przezrnczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) za|up sprzęfu sportowego,

3) pokrycię kosfów organizowania zawodów sportovYych lub uczestnictvlaw takich
zawodach,

a) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,



5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej'

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogąbyó finansowane lub dofinansowane wydatki
ztyhtfu:

1) transferu zawodnikaz innego klubu sportowego,

2) zapłaĘkar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałozonych na beneficjenta
lub osoby w nim zrzeszone.

3) zobowiązań beneficj enta z zasirynętĄ poĘczkqkredytu lub wykupu papierów
wartościowy ch, or az kosztów obsługi zadłuienta.

$s.
Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy może stanowić pomoc publiczną
w rozumieniu art. 107 ust. I Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.U.E.C,
Nr 115 z9.5.2008 r.), warunkiemrozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie.

1) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań zrozpotządzenia Komisji (wE)
tr 1998/2006 z 15.I2.f0A6 r. w sprawie stosowania arŁ.87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. uE L 2006 r. Nr 3 79 z 28.1f .2006 r.).

2) przeóstawienie przęz wnioskodawcę dokumentów i informacj i określonych
w $ 9, ust. 2.

s6.
l. Formąwypłaty zbudirctu Gminy Miasta Sanoka dotacji przyznanej nazasadach niniejszej
uchwĄ, moze byćprzekazanie beneficjentowi środków napoczetponiesieniakosztów
projektu lub refundacja kosztów poniesionychprzezbeneficjentapo zawarciu umowy.
2. o formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz Miasta Sanoka w ogłoszeniu o konkursie
projektóą o któryrn mowa $ 8.

3. Dotacja jestprzekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany
w umowie.

Rozdział 3

Tryb udzielania dotacji

$7 .
1' Wybor pĄektow, narea|izację których zostanie udzielona dotacjazbudzetu Gminy Miasta
Sanoka, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach z $ |2.

2. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka.

3. od decyzjiBurmistrza co do wyboru oferty i udzielęnia dotacji nie stozuje się trybu
odwołania.

4. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne'

sr.
1. Burmistrz Miasta Sanoka oplaszakonkurs pĄektow, w którym określa:

1) przedmiot zgllaszanych projektów
2) wysokości kwoty środkow finansowychprzeznaczonych na dotacje w ramach

ogłoszonego konkursu pĄektow orazformy wypłaty dotacj'"
3) termin zg!'aszaniawniosków o dotacje,



4) terminu rcalizacjiprzedsięwzięc z projełtow, nie dfużej niz do dnia 3l grudnia roku,
w którym udzielono wnioskowaną dotację,

5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim
przedsięwzięcie.

f . osośzenie ó tonkursie Burmistrz Miasta Sanoka zamieszczaw Biuletynie Informacji
Publicznej araz natablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Sąnoka z co najmniej trzy tygodniowym
wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. I pkt 3.

$e.
1. Wniosek o udzielenie dotacji finanzującej w całości lub w części zgłoszony projekt,
sporządzasię na formularzu przyjętym w zatącztllku nr I do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzięlanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis' o której mowa
w $ 5 wymaga dodatkowo przedłoizenia dokumentów i informacji olłreślonych w art.37
ust. 1 ustawy z drua3O lnrietnia 2OO4 r, o postępowaniu w sprarń/ach dotyczących pomocy
publicznej (o,.u . z f0O7 r. Nr 59' poz, 4O4 z późn. zln.) oraz w rozporz.ądzeniu Rady
Mi,'i't.ó* z dnia29 marca}}L} r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomo c de minimls (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

3. ZadalęprzedłoŻerua wniosku przezwnioskodawcę, uznaje się dzień jego wptywu
na dzięnnik podawczy Urzędu Miasta Sanoka.

4. Burmistrz Miasta S anoka moie uza|eżnić r ozpatr zenie wnio sku od pr zedłożenia przez
wnioskodawcę w określonym tęrrninię vanpełniehi sprostowań złożonego wniosku.
Niedokonanie uzupełnień lub sprostowń wniosku w określonym terminie powoduje jego

odrzucenie.

$ 10.
Przy wyborze pĄektu lub projektów na rea|izację których zostanie udzielona dotaĄa,
Burmistrz Miasta Sanoka uwzględnia:

1) dochowanie wymagań formalnycĘ
2,) nruczenie zgłoszonego pĄektu dlarea|izacJi celu publicznego z $ 3,
3) wysokość środkówbuÓżetowychprzeztlaezonych nazorganizowany konkurs projekfow,
4) przedstawionąwe wniosku kalkulację kosztów reaLizacji projektu (kosztorys projektu)

w zwiąa|u z zakresęm t7.eczow m proj ektu,
5) mozliw ość r ęa|izacji projektu przez beneficj entą
6) dotychczasowe wykorzystanie przezwnioskodawcę dotacji zbudzetuMiasta Sanoka.

s 11.
1. Wybór projektów dokonynrany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej'
2. W pierwszym etapie konkursu Burmistrz Miasta Sanoka:

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków zjednoczesnym określeniem kwoty dotacji
tn h.etidy wybrany proj ekt,

2) informuje wnioskodawców o wyborze projektów iprzyznanych kwotach na wybrane
projekty arazo projektacĘ k1óre zostĄ odrzucone . poprzezpowiadomienie pisemne,
ogloszenia zamieszczane wBiuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w
U r zędzie Mi asta S anoka.

3. W ramach drugiego etapu konkursu Burmistrz Miasta Sanoka;

1) uzgadnia zkużdymwnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzęŻeniem, iLe..



a) kwota dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz zak'res przedsięwzięcia z wniosku
nie mogą ulec zwiększeniu,

b) przedsięwziepie zwniosku o dotację nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do
treŚci zgloszonego wniosku' o którym mowa w $ 9, ani nie będzie odbiegało od
przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projelctów, o
którym mowa w $ 8, ust. l pkt 1,

c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfiloje ostatecznątreść
projekfu, wtym zakres kosztów finansowanychz dotacji.

2) o$asza ostateczny wynik konkursu projektow, w spońb, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.2,
z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu inanoty i adresu wnioskodawcy,

b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,

c) łącznych kosztólł projektu,

d) kwoty dotacji przaznanej na projekt,

e) uzasadnieni a przyjercia lub odpowiednio odrzucenia z$oszonego projektu.

4. Zwnioskodawcą ktorego projekt zostałwybrany do dofinansowania, zawiera się umowę
o dotację, z zastrzęizęniem ust. 5.

5. ogłoszenie o otwartym konkursie projektów, o którym mowa w $ 7 moźte dopuszczać
uniewaznienie konkurs! przez Burmistrza Miasta Sanoka lub odstąpienie od zawarcLa umowy
wskutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) urystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących' że zakoilczenie procedury
wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie|eĘ w interesie publicznym, azrniany takiej
nie mozna było wcześniej przewidzieć.

$ 12.
1. Burmistrz Miasta Sanoka może udńe|ić dotacji na projekt z pominięciem konkursu
proj ektów, j eśl i spełni one zo stan ą łącznie następuj ące waruŃi :

1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nieprze|<racza kwoĘ
5.000 zł',

2) projekt będzie realizowany w okresie nie dfuzszym niz 30 dni.
Z.UznĄąc zgodność projektu zcelemokreślonym w $ 3, Burmistrz Masta Sanoka zleca jego
rea|izaĄę, po złozeniu oferty przezwnioskodawcę. Przepis $ 10 stozuje się odpowiednio.
3. W terminie nie dfuższymniż7 dnlroboczychod dnia wpĘnięcia oferty, Burmistrz Miasta
Sanoka zamieszcza ofertę na okres 7 dni:"

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Sanoka.

4.Kuidy, w terminie 7 dni od dniazamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3,
moze zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po uptywie terminu, o którym mowa w ust. 4, ora"zpo rozpatrzeniu uwag, zawiera
się umowę o udzielenie dotacji.
6.Łączna kwota środków finansowychprzekazanychptzez Burmistrza Miasta Sanoka temu
samemu beneficjentowi, w Ębie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowm,
nie moze przekroczyć kwoty 10.000 zł.
7. Wysokość środkow finansowychprzyznanych przez Burmistrza Miasta Sanoka
nazasadach z ust. 1-5, nie moze prze|<roczyć)20% kwoty dotacji planowanych w budzecie



Gminy Miasta Sanoka do udzielenia w trybie z niniejszej uchwały.

Rozdział 4
Umowa o dotację

s 13.
1. Zbeneficjentem Burmistrz Miasta Sanoka zawieraumowę o dotację, której podstawową
treść określa przepis art.250 ustawy określonej w $ 2 pkt. 1.

2.Integrahnym elementem umowy jestzałączana do niej oferta realizacji przedsięwzięcią która
zostda wybrana przez Burmistrza Miasta Sanoka.

3. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się
postanowienie przewiduj ące proporcjonalne pomniej szenie kwoĘ dotacji, w przypadku
zrea|izowania projektu przy pomniejszonym zaangużrcwlaniu środkow beneficjenta zakładanych
na jego finansowanie.

4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu
pisemnego, zzastrzezeniem, żLe zmianaumowy nie moze powodować zwiększenia kwoty
przyznanej dotacj i, ani istotnego odstępstw a od założeń pĄ ektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie moźzna zawrzeć postanowienie dopuszczające
dokonanie ptzezbeneficjenta przesunięó pomiędzy finansowanymi dotacjąpozycjami
kosztorysu projektu do |ff/oistniejącej pozycjikosztorysowej. Dła skutecznościkuzdazmiana
kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza Miasta Sanoka o jej zakresie,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przezbeneficjenta.

Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania

$ 14.
1. Burmistrz Miasta Sanoką poprzezupowaanionych pracowników Urzędu Miasta Sanoka,
mozekontrolowaćrealizacjęprojektu,wsz.cz.egóLności:

1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonalia,
3) prawidłowośó wykorzystania środków dotacji z budzetu Gminy Miasta Sanoka,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środkow

dotacji zbv&ietu Gminy Miasta Sanoka.
2. Podstawą do przeprowadzaniakontroli przez pracownika Urzędu Miasta Sanoka
jest imienne upowaznienie od Burmistrza Miasta Sanoka okreŚlające:

ł) imię i nazwisko osoby prznprowadzajqpej kontrolg
f) nanru ęjednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli zuwzg|ędnieniem ust' l,
4) czasokres przeprow adzanej kontroli.

3" o przeprowadzeniu korrtroli powiadamia się beneficjenta dotacji wrazz informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
4.W ramach dokumentacji okazywanejprzez beneficjentą osoby kontroĘące mająprawo
żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokoł, który po jednym egzemp|arzu
otrzymuje beneficjent iUrząd Miasta Sanoka'



ó. Na podstawie ustaleń protokofu kontroli do beneficjenta kierowane jest pisemne wystqpienie
pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolny'ą w miarę mozliwości, określa
się osoby odpowiedzialne zapowstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
7 . odwystąpienia pokonffolnego zust. ó, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent
może skierowaó zastrzeizenta do Burmistrza Miasta Sanoka.
8. Podstawą zastrzeżehzust.7 możebyć zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli
ze stanem falrtycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa ravtartej w wystqpieniu
pokontrolnym. o wyniku rozpoznaniazastrzężLehBurmistrz Miasta Sanoka powiadamia
beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeh.

Rozdział 6
Rozliczenie dotacji

s ls.
l. W terminie określonym w umowie, beneficjentroz|ięza się z wykorzystanej dotacji oraz
z wykonania projektu.

2.Przedmiotemroz]iczenia dotacji nie mogąbyć koszty, które beneficjent poniósł narea|izację
projektu ptzed zawarciem umowy' o której mowa w $ 13.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzezterminowe przedłożenie do Urzędu Miasta Sanoka
prawidłowo wypełnionego druĘ według załwznlkanr f do niniejszej uchwĄ, orazwpłaty
irodków dotacji podlegającej zwrotowi wrazzodsetkami, jak od zaległości podatkowych.

4. O roiliczeniu dotacji Burmistrz Miasta Sanoka powiadamia beneficjenta pisemnie.

Rozdział7
Przepisy przejściowe i końcowe

$ 1ó.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

s 17.
Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Pnewodni
Rady Mi

Jan

ący

***



(pieczęó wnioskodawcy)

ZałącznikNr 1 do Uchwały
Nr IV/20l11 Rady Mi
z dnia 18.01.2011r. RADY

Jąn

(data i miejsce składania wniosku)

Urząd Miasta Sanoka

Pieczęć Urzędu Miasta Sanoka z datą spĘwu wniosku

WNIOSEK
o prTyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu tworzenia warunków

sprzyjających rozwoju sportu pod nazwą

(ak w poz. IL1.)

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy
1.l) pełna nałNa

1.2) forma prawna:
l.3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

L.4) datawpisu do KRS, rejestracji w starostwie lub utworzenia*

l .S)nrNIP.  . . . . .nrREGON
1.6) dokładny adres:

1.7)te1. ..faks
e-mail: ..... http://www.

1.8) nanva banku i numer rachunku na który przekazana ma być dotacja

I.9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do podpisywania umowy o dotację

1.l0 ) Nazwa, adres i tel. kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt,
o którym mowa w pkt. II:

1.1 1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełni efi dotyczących wniosku
o dotację (imię i nazwisko otaznr telefonu kontaktoweso)

|' . I 2) pr ze dmiot działalno ś c i statutowej wn i o sko d awcy :
I .IZ'a) działa|ność statutowa nieodpłatna :
I2,b) działalnoŚć statutowa odpłatna :



1 . 1 3 ) j eżeli wnioskodawca prowadzi działalnośó gospodarczą:
1.13.a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców (ak pkt 3)
1.13.b) przedmiot dziatalności gospodarczej Qakpkt 12b)

II. Opis projektu
2.1. Nazwa oroiektu

2.2.Mi ektu adela,vatne do

rozwoiu na terenie miasta Sanoka:

III. Kalkulacj a przewidywanych kosztów realizacji proj ektu

1.Całkowitykosztprojektu t . . . . .  . . . . . . . zł]

Z.Kosztorys Ze względu narodzĄ kosztów:

I narmono

2,4. Szczęgółowy opis i harmonogram działafi w zakresie realizacji projektu

2.5. Za|<ładane rezultaty rca|izacji projektu w zakresię tworzenia warunków

Lp. Rodzaj i przedmiot zakupyrvanego
składnika rzeczowego lub usługi
służących r ea|izacji proj ektu

Koszt
całkowity
(w zł)

Ztego z
Wnioskowanej
dotacji (w zł)

Ztego z finansowych
środków własnych
wnioskodawcy i innych
źródeł (w zŁ)

Razem



3. Uwagi mogące mięĆ, znaczęnie przy ocenie kosztorysu1..

IV. Przewidywane źr ódła fi nansowania proj ektu :

2' Informacja o uzyskanychprzez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publi cznych,
których kwota zostałauwzględniona w ramach środków własnych lub innych*

V. Inne informacje doĘczące projektu:
l.Zasoby kadrowe wnioskodawcy -przewidywane do wykorzystania przy realizacjizadania

2. Dotychczasowe doświadczenia w rea|izacji projektów zzahesurozwoju sportu
kwalifikowanego finansowanych ze Środków publicznych /.

3. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu
projektu z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu,
w jakim będą uczestniczyć, w rea|izacji zadania/ .

Zrodto finansowania zł %

Wnioskowana kwota dotacii

Finansowe środki własne, środki zinnychfuódeł orazwpłaty i
opłaĘ adresatów proj ektu*
lztego wpłaty i opłaty adresatówprojektu (wstęp nameczę,wpływy
z reklam) '....,.... złl

ogółem
r00%

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu /np. nie obejmowany
kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)

, chodzi o uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i o ich n,uiązek z realizowanym projektem



Oświadczam(.my), że:
1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działa|ności wnioskodawcy
(zpoz. zpldl),
2) w rumach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłatptzy
wykonywaniu zadania,
3) wszystkie podane we wniosku informacje sązgodne z aktua\nym stanem prawnym i
faktycznym.
Oświadczam(.y)' że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrrymywania dotacji w
rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz.2104; zpoźn. zm.)

(pieczęó wnioskodawcy)

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załaczniki do wniosku:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiędnio \Yyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go repręzęnĘących.
2. Sprawozdanie merytorycznę i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowal za ostatni rok*.
3. Zaświadczęnia o ottzymanej pomocy de minimis - dotyczylnie doĘczy*
4. Wypełniony formularz informacji i pomocy de minimis zrozporządzeniaRady
Ministrów z dniaZ9 marca20|0 t. w sprawie zakręsu informacji przedstawianych przęz
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.3I|)
- doĘczylnie dotyczy*

Adnotacie urzedowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.



(narwa projektu)

real izowanego w okresię od . . . . . . . . . ' .  do . . . . . . . . . . .

na podstawie Umowy nr ............ ....,zawartej w dniu.....
pomiędzy

i;;;;;;il;i;;;j;;;;;; 
a

(nazwa beneficjenta)

D ata złoŻęnia r oz|lczęnta:

Część I. Rozliczenie wykonania projektu:

1. Czy zal<ładane cele i rezu\taĘ zostaŁy
w ofercie? Jęśli nie _ d|aczeso?

osiągnięte W wymiarze okreŚlonym

2. Opis wykonania projektu

Część II. Rozliczenie finansowe

l. Rozliczenie ze w unarodzai kosztów wzł

Rodzaj kosztów (ak w ofercie
dołączonej do umowy o dotację,
z uwzględnieniem ewentualnych

zmian umowy).

Całośó zadania
(zgodnie z umową)

ztego z finansowych środków
własnych, środków z inny ch źr ó deł
orazwpłat i opłat adresatówx



2. kozLiczenię zę względu na źródło finansowania

Uwagi mogące mieć, znaczenię przy ocenie realizacji projektu:

Zródło finansowania
Całośó zadania

(zgodnie z umową)

zł %

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z
innych żródęł orazwpŁat i opłat adresatów *
lztego wpłaty i opłaty adresatów zadania

. . ' . . , . .  zł l

ogółem: rc0%

3. Zestawięnie faktur (rachunków)

Część. ilI. Dodatkowe informacje:

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji

kosztorysu
Data Nazwa

wydatku
Kwota (zł)

Ztego ze
środków

pochodzących
z dotacii hł\

Za|ączniki (wymi en i ó j akie )
1.
2.
3 .



oświadczam(.my), że:
1) od daty zawarciaumowy nie zmięnił się status prawny beneficjenta dotacji,
2) wszystkie podane w niniejszym roz|iczeniu informacje są zgodne z aktla|nym stanem
prawnym i faktycznym,
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostĄ faktycznie
poniesione.

(pieczęó beneficj enta)

(podpisy osób upowaznionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)

P oświadcz ęnię złoŻenia r ozliczenia dotacj i

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

POUCZENIE

o Rozliczęnie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą tak aby spĘnęło
w przewidzianym w umowie terminie do Urzędu Miasta Sanoka'

. opis z częściI pkt2 musi zawierać szczegółową informacj ę o zrealizowanych działaniach zgodnie z
ich układem zawaĘm w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy i ewentualnymi
aneksami do umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działafi,
zakres w jakim zostały one ztea|izowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich rea|izacji,
zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

o Do rozliczenia dotacji załączyć, na|eĘ spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostĄ w
całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis za-wieraó powinien: nr faktury
(rachunku)' datę jej wystawienia, wysokośó wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części
została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. KtŻda z faktur (rachunków)
powinna byó opatrzona na odwrocie pieczęcią beneficjenta oraz zawieraÓ spotządzony w sposób
trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryĄa oraz
jakie było przęznaczenie zakupionych towarów, ustug lub innego rodzaju opłaconej nalezności.
Informacja ta powinna byó podpisanaptzez osobę odpowiedzialnąpo stronie beneficjenta zaspraw
doĘczące roz|iczeń finansowych dotacj i'

* Niepotrzebne skreślió'


