
Zarzadzenie N( 76'1120
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie okre6lenia wzoru Wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
wzoru Umowy o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru
Sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 t. poz. 713) oraz $ 6 zalqcznlka do Uchwaly Nr XXlll275l2Q Rady Miejskiej
w Zawietciu z dnia 29 slycznia 2020 r. w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w
o realizacjQ zadania publicznego w ramach injcjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2020 t., poz.
1346)

- zafzqdzam -

sl
W celu realizacji zadan publicznych w ramach inicjatywy lokatnej okreslam:
1) Wz6r Wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiEcy Zalqcznik
Nr 1 do Zarzqdzenia,
2) Wz6r Umowy o realizacjg zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiacy Zatqcznik
Nr 2 do Zazqdzenia,
3) Wz6r Sprawozdania z rcalizacji zadanla publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiqcy
Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia.

s2
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zallcznik ff 1

do Zarzqdzenia Nr........
Prezydenta l\riasta Zawiercia
z dnia. ..,

(wz6R)
wNtosEK o REALTZACJE ZADANTA PUBLTCZNEGO

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

,").,.rr,":r;;;;;,;
l. Dane Wnioskodawc6w

1. Dane mleszkancow, kt6rzy skladaia wniosek bezposrcdniolza posrednictwem organizacji
pozatzadowej lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2o2o t. poz.1o57), zwanej dalej
,,ustawq"

Lp. lmie i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

2. My, wy2ej wymienieni mieszkancy deklarujemy swoje zaangazowanie w realizacjg zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn.........,..........
i ustanawiamy. ponizej wymienionego/-ych reprezentanta/-ow oraz upowazniamy go/ich do
podejmowania decrzji w naszym imieniu ptzy rcalizaqi zadania publicznego w ramich-inicjatywy
lokalnej

Oane.os6b, kt6rym udzielono pelnomocnictwa (imie i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres
e-mail)
(wypelnic wylEcznie w ptzypadku, kiedy wniosek skladany jest bezposrednio ptzez mieszkaic'w)

Dane organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, uprawnionego do
reprezentowania mieszkaic6w skladajqcych wniosek
(wypelnit wylqcznie w Nzypadku, kiedy wniosek sktadany jest za posrednictwem ww. organizacjD

1. Nazwa organizacji
(nalezy wpisa, wszyst<ie oryanizacie zaanga2owane w realizacje zadania pubticznego w ramach inicidywy lokalnej)
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2. Numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewdencii

3 Dokradny adres organizacji rub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy, uprawnionego doreprezentowania mieszkaic6w skladajacych wn josek

1:P?1"_":9b upowaznionych do reprezentowania podm iotu
Umte t nazwtsko. nr telefonu kontadowego oraz e-mait)

ll. Zakres wnioskowanych zadari
(proszQ wybrac jeden dominujqcy obszar izaznaczyc 

"X )

Wykazzadafr puoticz@
Dzialalnosc wspomagalq@
Dzialalnose charvtatvwna

Podtrzymywanae i upowszechnia
rozw6.j Swiadomosci narodowej, obywatels'kiej i kulturowej '"

Dzialalnosc n" rt""r rn,"

kultury i dziedzictwa narodoweoo

Promocja i organizacla wolontariatu

Edukacja, oswiata i wycnowanie

DzialalnoSC w sfeze kultuf-zycznel turystyki

Ochrona przyrody, w tym zieGni m@ltiEj

Porzqdek i bezpieczerlstwo publiczne

r
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f f f . Wybrane informacje dotyczqce realizaqi zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

1.Kr6tki opis zadania

2. Harmonogram i terminy realizacji zadania

3. Lokalizacja przedsiewziQcia

4. Cel zadania oraz informacja o spotecznych kozysciach z rcalizacjt zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej oraz okreslenie przyblizonej liczby os6b, kt6rych dotyczy wnioskowane
zadanie
(w ocenie tego punnu beda brane pod uwage nastepujace elementy: do kogo inicjatwa bQdzie skierowana, ile osob bQdzie

kotzystdlo z rcatizacji zadania? co osiqgnle sle dziQki realizacji tej inicjatyw? jane beda rczultaty? iakie bQda korzySci dla
rcalizatorow inicjatywy i dla grup doceloutych? w jaki spos'b iniciawa bedzie promowana w'r6d mieszkahciw?)

5. Skala oddzialywania inicjatywy lokalnej na mieszka6c6w i ich otoczenie oraz trwalosc/efekty
zglaszanq in icjatywy
(;p. w ptzw;adkuazi;tai niekkich lnieinwestvcvinvch) - opisaC cwicznoSC/kontynuacie dzialah lub wska.zat czy dzialanie jest
j;ar@ a wsllaz?c,.Kg b?dzie ponosic kosztv eksploatacji lsl?sanej'iniclatywy onz laXie npdzie zaangazowiiE miesziai&w, jakie dzialania bedq podejmowane w celu uttzymania efekt6w
zrcalizowanego zadania publicznego w okresie 5 lat po jego zakohczeniu, np. spoleczne)

6. Koszt utrzymania produkt6w iniciatywy lokalnej
(nale2y opisaC ioszty lindrsowe utrzymani6 ptodukow inicjatyw lokalnei i Ko ie bedzie ponosil)

(+ *,tu



7. Dzialania wspomagajqce rozwoj spolecznosci lokalnej oraz obszaru objQtego projektem inicjatywy
lokalnej
(nalety opisac ile dzialah z zakresu ochrcny arodowiska lub modernizacji infrasttuktury obejnule Nojekt na rzecz integracji
i akwizacji)

8. WstQpny harmonogram planowanych dzialai (z podaniem termin6w ich rozpoczQcia
izakohczenia)

lV. Kosztorys realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

1. Szacowane zaangazowanie wnioskodawc6w w realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej

Lp. Nazwa dzialania Termin
Podmiot

odpowiedzialny
mieszkaf cv/Gmina

Wklad pracy spolecznej
(waftosc godziny prccy spolecznej nale2y okrcslic w aparciu o ceny rynkawe za prace a por6wnywalnym chatakterze)

Lp. Rodzaj pracy Liczba os6b
zaanqa2owanvch

Liczba
qodzin

Stawka
za 1 aodz.

tqczna kwota
(w zl)

Laczna wycena pracy spolecznej

LD.

Wklad pracy spolecznej
(zaznaczy' ,X" w odpowiedniej rubryce)

Wklad pracyspoleczneffi
1 Praca spoleczna wykonana w calosci przez Wnioskodawc6w

inicjatywy
2 Praca wykonana w czgSci przez Wnioskodawc6w w rarnach

pracy spolecznei i w cze'ci ptzez zewnetrznvch wykonawc6w
3 Wnioskodawcy uczestniczq tylko w przygotowaniu

koncepcii/projektu
4 Praca i projekt wykonane w calosci ptzez zewnQttznych

wykonawc6w

(tokate, zasoby sptzet.r" ,Y::tL#::;:ffi widzenia reatEacli zadanja,
koszty poniesione na dokumenlac|e proJektowo-kosztorysowa muszq byc potwiedz;ne fakturami lub r$hunkami)

Lp. Rodzaj wkladu 11056 I Wartose (w zt)

Laczna wycena wkladu rzeczowego

4
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Lp. Rodzai koszt6w WartoS6 (w zl)

Laczna kwota wkladu finansoweqo

Calkowity koszt po stronie Wnioskodawcy
(suma wanosci wklaclu Dracv spolecznei. wkladu fteczoweao oraz wkladu finansoweoo)

Zaanqa2owanie finansowe Gminv Zawiercie
Opis

ftodzai koszt6w)
Kwota

Zaanga2owanie rzeczowe Gminy Zawiercie
Opis

(rodzaj wkladu)
Wartos6 (w zl)

Calkowity koszt po stronie Gminy Zawiercie
(suma zaanaa2owania finansoweeo i Eeczoweqo)

2. Szacowane zaangazowanie Gminy Zawiercie w realizacjQ zadania publicznego

3. Szacunkowe koszty zadania publicznego

4. Opis stanu przygotowania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(w ocenie lego punktu bedE brane pod uwage nastepujqce elemenly: czy prcjekt realizacii zadania w ramach inicjatywy tokatnej
ustalono z iego odbiorcami, czy wykonano rczeznanie rynku, czy uzyskano decyzje lub inne uzgodnienia do realizacji zadania,
czy dolaczono dokumenty specjalist6w lub do9wiadczenie innych osob biorqcych udzial w rcalizacji zadania w rcmach
inicjatywy lokalnej, czy dolqczono pAekty, napy, makiety lub scenaiusze, czy uzyskano infomacje o stanie prawnym
nieruchomoSci, na kt6rej ma byd realizowane zadanie, czy pEeprcwadzono pilotat, itp.)

V. Postanowienia koricowe

1. Oswiadczamcmy), 2e wszystkie podane we wniosku informacje sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
2. OSwaadczam(-my), Ze ninjejsze zadanie nie bQdzie finansowane z innych Srodkow publicznych.
3. Oswiadczam(-my), Ze nie b?dq pobierane oplaty startowe, wpisowe oraz inne oplaty od adresat6w
zadania publicznego.

Lp. Rodzaj wkladu Wartose wkhdu Udzial procentowy

1 Wklad zeczowv Wnioskodawcv

2 Wklad pracy spolecznej Wnioskodawcy

3 Wklad finansowy Wnioskodawcy

Planowane zaangazowanie f inansowe
Gminv Zawiercie

5 Planowane zaangazowanie zeczowe
Gminy zawiercie

RAZEM 't 00
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5. Oswiadczam(-my), ze zapoznalem(-am) sie z uchwalq V Xxlll275l20 Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjg
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2020 t., po2.1346).

Miejscowo6t, ddta Podpisy os6 b u powa2 n io n ych
ptzez Wnioskodawce

6. Oswiadczamcmy), ze wyrazam(-my) zgodq na reprezentowanie gfupy mieszkanc6w w zakresie
realizacji ww. zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

MiejscowosC, data Podpi sy osdb u powa 2 n ionych
ptzez Wnioskodawce

Do wniosku skladanego pzez grupg mieszkanc6w nalezy dolEczye liste mieszkaiic6w popierajqcych
wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z upowa2nieniem
reprezentant6w.

Do wniosku skladanego przez organizacje pozarzqdowq i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie, nalezy dolqczyc:
- w przypadku wnioskodawc6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi do KRS, aktualny wyciEg z wlasciwego
rejestru lub ewidencji;
- statut organizacji;
- pelnomocnictwo - w przypadku reprezentowania organizacji lub podmiotu przez osobe innq
ni2 wskazana w rejestrze;
- oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach za nale2nosci publiczno-prawne.

Do wniosku mozna dolqczy1 zalqczniki fakultatywne (w szczeg6lnosci: kosztorys inwestorski, projekty
budowlane, decyzjq o pozwoleniu na budowe, oswiadczenie o zgromadzonych Srodkach wlasnych,
informacje o ewenlualnych innych 2r6dlach finansowania)

SPRA\4DZO I.{ O POD WZGLEDEM
FCRIv;ALNOpFtAWtJytl

*.b6
Adwgkat Agnbszka Domagala /k 5;-"/-



Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr.........
Prezydenta Miasta zawiercia
z onta..,.

(wz6R)

UMOWA O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

reprezentowanych przez:
1........._.............
(imie i nazwisko oraz nuner PESEL)
2.......................
(imi? i nazwisko c,iaz numer PESEL)

zwanych dalej,,wnioskodawcq",
lqcznie zwanymi,,Stronami"

" (;;;;;;y;;;;i;i;;;;;;;i;i,;;t;;;;;jsio,n)iuro,,,e-^"ir)

s2
'l . W ramach realizacji zadania publicznego, Gmina Zawiercie zobowiqzuje si? do udostepnienia:

" " " "' 
i;;; ; ii;:;;,;iit, ivit"ii, ipiiii t iiii"i iiliiii,wn a"kument6w)

2. Gmina Zavil,ercie pzeznacza na realizacje zadania publicznego Srodki finansowe wlasne w wysokosci:
zl (slownie: .................. . zlotych).

3. Gmina Zawiercie udostepni Wnioskodawcy zasoby tzeczowe do uzywania stanowiqce wlasn056 Gminy
zawiercie:

konieczne do wykonania zadania publicznego w ramach iniciatywy lokalnej.

(U"\ 5;-k'



4. Pzekazanie i odbi6r zasob6w rzeczowch, o ktorych mowa w ust.3, nastqpi na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczego.
5. Wnioskodawca realizuje zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej po\zez :

a) udzial wlasny finansowy w wysokosci:
zl (slownie: . .............. .. zlotych)

b) udzial w.lasny rzeczowy w wysokosci:

"l 
,oiiJ,i"rrv * 6,ri" p,,"v .p'L13l",Xli";;i;;*;.;i, zrotvch)

zl (slownie: .................... zlotych)
6. Wnioskodawca zobowiqzuje sig przekaza6 do dnia ............. .., kwot? w wysokosci
Zlotych (slownie: zlotych) na rachunek bankowy
Gminy Zawiercie, o numerze

s3
1. Umowg o wykonanie zadania zawiera si? na czas okre6lony od dnia ............... do dnia....................
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartym we wniosku
o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowiEcym zalqcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

s4
Wnioskodawca zobowiqzuje sig do realizacji zadania publicznego w ramach inicjaty^y lokalnei zgodnie
z celem okreslonym we wniosku, na jakije uzyskat i na warunkach okreslonych niniejszq umowq.

s51. wnioskodawca, zobowiqzuje sig do informowania, ze zadanie publiczne realizowane
w ramach inicjatywy lokalnej jest wsp6lfinasowane ze srodkow otzymanych od Gminy zawrercre.
Informacja ta powinna sig znale2c we wszystkich materialach, publikacjach i informacjach, jaiie ukazq sig
na temat realizacii zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wnioskodawca zobowiqzuje sig do wykonania dokumentacji fotograficznej z rcalizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

s6
1. Gmina zawiercie sprawuje kontrolg prawidlowosci wykonywania zadania przez wnioskodawce.
Kontrola moze by6 przeprowadzona w toku rcalizaqi zadania oraz po jego zakoiczeniu.
2. w ramach kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, upowa2nieni pracownicy Gminy zawiercie mogq bada6
dokumenty iinne nosniki informacji, kt6re majq lub mogq mie6 znaczenie przy ocenie prawidlowoici
wykonywania zadania, oraz zqdad udzielenia ustnie lub na pismie informacji dotyczqcych wykonania
zadania. wnioskodawca na 2qdanie kontrolujqcego jest zobowiEzany dostarczy6'lirb ud'ostepni6
dokumenty i inne no6niki informacji otaz udzielie wyja6nie6 i informacji w terminie okreslonym przez
kontrolujqcego.
3 Prawo kontroli przysluguje upowa2nionym pracownikom Gminy Zawiercie zar6wno w siedzibie
Wnioskodawcy, jak i w miejscu rcalizacji zadania.

s7
1. Wnioskodawca ma obowiqzek pzedlozenia Gminie zawiercie sprawozdania stanowiqcego zalqcznK
nr 3 do zatzqdzenia Nr ..... Prezydenta Miasta zawiercia z dnia . . . . . . . . . . . . . z wykonania zadania
publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w terminie 30 dni od dnia zakoiczenia rcalizacji zadania, okreglonego w S 3ust. .l niniejszej umowy.
2 Gmina Zawiercie moze zqda6 czesciowych sprawozdah z wykonania zadania publicznego w ramach
inicjatylvy lokalnej.
3. Obiekty i wzqdzenia powstale w wyniku realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokatnel
stajE sie wlasnosciq Gminy Zawiercie lub wskazanej przez Gming jednostki lub zazqdcy. '

T nt-, 57-17



s8
Do zamowieh na dostawy oraz uslugi i roboty budowlane stosuje si? przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 t. - Ptawo zam6wiei publicznych (t.j. Dz. U.22019 r. poz. 1843).

se
1. Umowa moze byc rozwiqzana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystqpienia okoliczno6ci, za
ktore Strony nie ponoszq odpowiedzialnoSci, a klore uniemozliwiajq wykonywanie niniejszej umowy.
2. W pzypadku tozwiqzania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot
Srodkow finansowych Strony okre6lq w sporzqdzonym protokole.

s10
1. Umowa moze byc tozwiqzana pzez GminQ Zawiercie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonych Srodk6w niezgodnie z pfteznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienalezytego wykonywania umowy, w tym w szczeg6lnoSci zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wynik6w kontrolj otaz oceny tealizaqi
wniosk6w i zalecefi pokontrolnych,
c) jezeli Wnioskodawca odm6wi poddania sig kontroli, bqdz w terminie okreslonym pzez Gmine Zawiercie
nie doprowadzi do usuni?cia stwierdzonych nieprawidlowoSci.

s 11

wykonanie umowy nastqpi z chwilq zaakceptowania pzez Gming zawiercie sprawozdania, o ktorym

mowa w$ 7 ust. 1 niniejszej umowy.

s12
wszelkie zmiany niniejszej umowy, uzupelnienia i oswiadczenia skladane w zwiqzku z ninielszq umowq

wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

s 13

wnioskodawca ponosi wylqcznq odpowiedzialnos6 wobec os6b ltzecich za szkody powstale w zwiqzku

z rcalizaqq zadania.

sr4
1. W odniesieniu do niniejszej umowy ma.iq zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego,

w szczeg6lnosci przepisy ustawy 2 ai) zq kwietnia 2oo3 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o woloitariacie tt.j. O.. U. t dOZO, poz. 1057)' ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'.o flnansach

prOfif.ny"f' 1t.1 Oz. U z 2O1g t po.. aOO z po2n zm)' ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 r'

I r""nuntowoSci (t.j. Dz. U. z 2o19 r. poz 351 z pt:2n' zm\, ustawy z dnia 29,stycznia ?00.4,,': ^''"*ozam6wielr publicznych (1.1. Dz U z 2O1g r' poz '1843) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r'

o odpowiedzialnoscl za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (tj Dz U z 2019 r' poz 144Q'

z p62n. zm.).
2. W zakresie nreuregulowanym niniejszq umowe stosuje siQ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964r. - Kod;ks cywilny (t.j Dz.U.z2019| poz 1145 z po2n zm)'

s 15

Ewentualne spory powstale w zwiqzku z zawarciein iwykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadza

rozstrzygnigciu wla6ciwemu, ze wzgledu na siedzib? Gminy Zawiercie' sedu powszechnego'

s16
Ninieisza umowa zostala spozqdzona w Owoin jednobrzmiqcych egzemplarzach' z tego jeden

eozeiolarz dla Wnioskodawcy i jeden dla Gminy Zawiercie

Wnioskodawca:

SPRAl,l'l-rla, ,i) ::: J rr,7:: iiD[M
F3 -.,, A..tOtsitA\.:iiYL,l

Ad*ohtW,i;#o,us*'

Gmina Zawiercie:
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ZAI,{CZNIKI:
1) wniosek/korekta wniosku* na realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zlozonyla
wed.lug wzoru okresionego w Zarzqdzeniu Nr ........... Prezydenta Miasta z dnia.......
2) wpis do wlasciwego rejestru.

* Niepotzebne skreSli6.

0u4 -{"""'tz-



; ; t ; ;;;; ; ; ; ;;;; ;; ; ;;: ; ;
Zalqcznik nr 3
do Zazqdzenia Nr ........
Prezydenta Miasta Zawiercia
zdma....

(wzoR)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

' " liii. iaii,:i;;;;i;;;;;; ; ;;;:;;; ;;;;;;,ry"y'i;;;;;j;

realizowanego w okresie od do ........................., okreslonego w umowie nr

o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

zawartej w dniu ..................w Zawierciu,

miQdzy:

Gminq Zawiercie

" " i;;;;; ii;;;;i;;;;;'
Cze56 l. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakladane cele zostaly osiAgniete w wymiarze okreslonym we wniosku? Jesli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczeg6lnieniem dzialai partner6w bioracych udzial w realizacji
zaoanta
(nale2y odnieSC sie do hatmonogrcmu realizacji zadania)

/"2 7{"zz-
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4. Uwagi mogqce miec znaczenie pzy ooenie realizacji zadania

C:S66 lll. Dodstkowe Infomrcio

Ts|6c.znikii

1.

2. ......................

3. ......................

4. .....................

O*wiadczam/my, 2e:
1. wszystkie podene w niniejszym sptzlwozdaniu informacje sq zgodne z akftJalnym stanem

pralmym i fakt),cznym,
2. 2am6wienia na d6tawy, uslugi i roboty budowlane ze Srodk6vv finansowych uzyskanych

w ramach umowy zostaly dokonane zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2Oo4- r. -
Prawo zam6wi6tl publicznych (ti. Dz. U.220'19 r. poz. 1843),

3. wszFtkie krivoty wynrienione w punkcie ll.'l Rozliczenie ze trzgledu na rodzaj kosztow zostaly
faktycznie poniesione.

M&//s[p,wc!l,&b P*iny &b upta2nlolwh
NzazWhloMawq

POUCZENIE

Sprawozdania sk+ada siQ osobieci€ lub pzesyta pzesylkq poleconq w pzewidzianym w urnowie

terminie na adres Uzedu Mielskiego w Zawierciu, ul. Le6na 2' 42400 Zawiercie.

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM
iL\RIJ'.LNOPRAW{YM.{.r-;F

Advto kat A9 n l? v Ra tbn ag ala l4:;-"*


