
RADA GMIHY
$WILCZA

Uchwata Nr VI/36/2011
Rady Gminy Swilcza

z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniaj~ca uchwah~ w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowego
wspierania rozwoju sportu w Gminie SWilcza.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. osporcie (Oz. U. Nr 127,

poz. 857) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq,dzie

gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn, zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr V/22/2011 Rady Gminy Swilcza z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie

okreslenia warunk6w i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie SWilcza, wprowadza

si~ nast~pujq,ce zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 1, okresla zatqcznik Nr 1 do uchwaJy.";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu,

kt6rego wz6r okresla zatq,cznik Nr 2 do uchwaty,";

3) dotychczasowy zatq,cznik do uchwaty otrzymuje oznaczenie zatq,cznik Nr 1;

4) dodaje si~ zatq,cznik Nr 2 do uchwaJy w brzmieniu okreslonym w zatq,czniku do uchwa~

niniejszej.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Ozienniku

Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego.



Za1ltcznik do uchwaly Nr VI/36/2011 Rady
Gminy Swilcza z dnia 30 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE

(CZF;SCIOWE*/KONCOWE*)')

z udzielonej dotacji z budzetu Gminy Swilcza na wspieranie
rozwoju sportu

.................................................................................................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od do ,

okreslonego w umowie nr ,

zawartej w dniu , pomi~dzy

............................................................................ a .
(nazwa organu z/ecajqcego) (nazwa wnioskodawcy)

Data zlozenia sprawozdania: ..

Cz~sc I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakladane cele i rezultaty zostaly osi~ni~te w wymiarze okreslonym w wniosku? Jesli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania

3. Liczbowe okreslenie skali dzialail, zrealizowanych w ramach zadania.



Cz~sc II. Sprawozdanie z wykonania wydatk6w

1. Rozliczenie ze wzgl~du na rodzaj koszt6w (w zl)

Rodzaj koszt6w (koszty merytoryczne i Calosc zadania Poprzednie okresy sprawozdawcze

Lp. administracyjne zwil\.Zane z realizacjll zadania) (zgodnie z umowl\) (narastaj!tOO)•

~
koszt ztego z tego z finansowych koszt z tego ztego

calkowity z srodk6w wlasnych, calkowity z z finansowych

dotacji srodk6w z innych dotacji srodk6w wlasnych,

tr6del oraz wplat i srodk6w z innych

oplat adresat6w·
irade! oraz wplat i
oplat adresat6w·

E
II)

:0
00
0



2. Rozliczenie ze wzgl~du na zrodlo finansowania

Zr6dlo finansowania Calosc zadania Poprzednie okresy
(zgodnie z umowv sprawozdawcze

(narastaj'lco)*

zl % zl %

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z
finansowych srodk6w
wlasnych, srodk6w z
innych ir6del oraz wplat i
oplat adresat6w *

/z tego wplaty i oplaty
adresat6w zadania

........................................ zl/

Og61em: 100% 100%

Uwagi mog~ce miee znaczenie przy ocenie realizacji budzetu:

3. Zestawienie faktur (rachunkow)3)

Koszty og6tem

Lp Rodzaj koszt6w zwiqzanych z realizacjq zadania
Wt'jm:

z wnioskowanej ze srodk6w
dotacii w~asnych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12



Cz~sc III. Dodatkowe informacje

Za1llczniki:4
)

1 .
2 .
3 .
4 .
5 ..

Oswiadczam(-my), ze:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienil si~ status prawny organizacji pozarzlldowej*/podmiotu*/jednostki
organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje Sll zgodne z aktualnym stanem prawnym I

faktycznym,
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunk6w) zosta!y faktycznie poniesione.

(piecz~c wnioskodawcy)

(podpis osoby upowatnionej lub podpisy os6b upowaznionych do skladania oSwiadczen woli w imieniu wnioskodawcy)

Poswiadczenie zlozenia sprawozdania



Adnotacje urz~dowe (nie wypelniae)

* Niepotrzebne skreslie.

POUCZENIE

Sprawozdania sklada si~ osobiscie lub nadsyla przesylk~ polecon~ w przewidzianym w umowie terminie
na adres organu zlecaj~cego.

1) Sprawozdanie cz~sciowe i koncowe sporz(ldzae nalezy w okresach okreslonych w umowie.
2) Opis musi zawierae szczeg61ow'l informacj~ 0 zrealizowanych dzialaniach zgodnie z ich ukladem zawartym
w ofercie, kt6ra byla podstaw'l przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzgl~dnienie wszystkich
planowanych dzialan, zakres w jakim zostaly one zrealizowane i wyjasnienie ewentualnych odst~pstw w ich
realizacji, zar6wno jesli idzie 0 ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3) Do sprawozdania zal'lczye nalezy spis wszystkich faktur (rachunk6w), kt6re oplacone zostaly w calosci lub w
cz~sci ze srodk6w pochodz'lcych z dotacj i. Spis zawierae powinien: or faktury (rachunku), dat~ jej wystawienia,
wysokose wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej cz~sci zostala pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub
zakupionej uslugi. Kazda z faktur (rachunk6w) powinna bye opatrzona na odwrocie piecz~ci'l organizacji/*
podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawierae sporz'ldzony w spos6b trwaly opis zawieraj'lcy informacje:
z jakich srodk6w wydatkowana kwota zostala pokryta oraz jakie bylo przeznaczenie zakupionych towar6w,
uslug lub innego rodzaju oplaconej naleznosci. Informacja ta powinna bye podpisana przez osob~

odpowiedzialn'l za sprawy dotycz'lce rozliczen finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadait publicznych Zleceniodawca moze z~dac faktur (rachunkow)
dokumentuj~cych pokrycie kosztow ze srodkow Zleceniobiorcy. W zwi~zku z tym, Zleceniodawca moze
rozszerzyc tabel~ "Zestawienie faktur (rachunkow)" - punkt II. 3 - poprzez dodanie kolumny "z tego
finansowych ze srodkow wlasnych".
Do sprawozdania nie zal'lcza si~ faktur (rachunk6w), kt6re nalezy przechowywae zgodnie z obowi'lzuj'lcymi
r:rzepisami i udost~pniae podczas przeprowadzanych czynnosci kontrolnych.
) Do niniejszego sprawozdania zal'lczye nalezy dodatkowe materialy mog'lce dokumentowae dzialania

faktyczne podj~te przy realizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu, publikacje wydane w ramach projektu,
raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak r6wniez dokumentowae konieczne dzialania prawne (kopie
um6w, kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego post~powania w ramach zam6wien publicznych).

Krzy


