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Og|oszenie

o przystąpieniu do konsultacji spo|ecznych.

Zapraszarly organizac1e pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośó
poż1tku publicznego na tęrenie Gminy Podgórzyn do konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia :

..WIELoLETNIEGo PRoGRAMU wsPÓŁPRAcY
Gminy Podgórryn z organizacjami pozarządowymi

na lata 2011-2015

Zgłasznie uwag oraz propozycji zmian w odniesieniu do zapisów ww. Programu
prosimy o kierowanie na adres poczty elekhonicznej: biurorady@podgorzyn.pl

lub adres pocztowy: Urząd Gminy w Podgórzynie, 58-562 Podgórzyn ul. Zołnterska 14 , z
dopiskiem: Wieloletni Program Współpracy.

Uwagi, wnioski, propozycje zmiul doĘczące przedłożonego Państwu do konsultacji
projektu Programu prosimy zgłaszaó w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 r.

Przy zgłaszaniu uwag prosimy o podanie:

- sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia (konkretny sugerowany zapis punkty lub
podpunkt ),

- uzasadnienie wprov,tadzenia zmiany w Programie.

WO



zwiqzanych z danym projektem' Wzór oświadczenia stanowi zatqcznik nr 6 '11 do niniejszej

Dokumentacji noboru;

oświadczenie okreś|ajqce statu5 podatnika podatku VAT. Wzór oświadczenia stanowi

zatqcznik nr 6.I2 do niniejszej Dokumentocji noboru;

oświadczenie o wyborze formy rozliczania projektu _ formy załqczanego do wniosku

o płatność zestawienia dokumentów potwierdzajqcych poniesione Wydatki:

. Wydruk z ewidencji księgowej spełniajqcego Wymogania w odniesieniu do

informatycznego systemu finansowo - księgowego beneficjenta (stanowiqce zatącznik

nr 5 do umowy o dof inansowanie projektu),

.  tabeIa zawarta W załaczniku nr 1 do Wniosku o płatność (sporzqdzona W Generatorze

Wniosków Płatniczych};

oświadczenie dotyczqce stosowania przepisów Prawa ząmówień publicznych, w którym

wnioskodawca oświadcza, iż jest/nie jest Zob|igowany do stosowania ustawy z dnia

29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z 2oo7 r., Nr 223 poz. 1'655, z późn'

zm.). Wzór oświadczenia stanowi załQcznik nr 6.15 do niniejszej Dokumentacji naboru;

Zaświadczen ie/.a o pomocy de minimis otrzYmanej w okresie bieżqcego roku

ka|endarzowego oraz dwóch poprzedzajqcych go lat lub informacja o otrzymanej pomocy

pub|icznej innej niż pomoc de minimis _ w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega 5ię

o pomoc de minimis Iub pomoc pubIicznq' Wzór formuIarza stanowi załqcznik nr 6.18 do

niniejszej Doku me ntocji naboru;

WymaBane zgodnie z art.  37 ust.  1 i  5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu W

sprawach dotyczqcych pomocy publ icznej (Dz. U. z zoo7 r. ,  Nr 59, poz. 404, z późn. zm.):

- lnformacja o otrzymanej pomocy pub|icznej (zawierajqcej w szczegó|ności wskazanie dnia i

podstawy prawnej jej  udzielenia, formy iprzeznaczenia) albo informacj i  o nieotrzymaniu

pomocy - W przypadku, gdy benef icjent ubiega s ię o przyznanie:

pomocy pub|icznej innej niź pomoc de minimis (Formularz informacj i  przedstawianych przy

ubieganiu s ię o pomoc innq niż pomoc de minimis Iub pomoc de minimis w rolnictwie Iub

rybo,łóWstwie). Wzór formuIarza stanowi załqcznik nr 6.19 do niniejszej Dokumentacji

nqboru,

pomocy de minimis (Formularz informacj i  przedstawianych przy ubieganiu s ię o pomoc de

minimis). Wzór formuIarza stanowi załacznik nr 6.20 do niniejszej Dokumentacji noboru;

oświadczenie o braku decyzj i  KE o obowiqzku zwrotu pomocy pubIicznej.  Wzór

oświadczenia stanowi załqcznik nr 6.77 do ninie'jszej Dokumentacji noboru;
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