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RADY GMINY CZARNA
z dnia 28 lulego 201I r.

Nr LxxV5E1/2010 Rady Gminy czarna z dnia 25 paździ€rnika 2010 roku
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu tra terenie Gminy czarna

w sprawie: zmiany Uchwały
rv sprawie okr€ślenia

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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Rady Gminy Czarna
z dn;a 28 lutego 20i I r.
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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 częściowei 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 6ałościlub w częścize środków poc5odzącyeh z da|,aĄi. Spis zawierać powiuien:
x faktury (rachunku}, datę jej łystawienią wysokośćwydałkowanej kwoty i wskazanie, w
iakiej częścizostała 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 załączyćnaieży 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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