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Og|oszenie

o przystąpieniudo konsultacji spo|ecznych.

Zapraszarly organizac1epozarządoweoraz inne podmioty prowadzące działalnośó
poż1tkupublicznegona tęrenieGminy Podgórzyn do konsultacji społecznychprojektu
uchwałyRady Gminy w sprawieprzyjęcia:
..WIELoLETNIEGo PRoGRAMU wsPÓŁPRAcY
Gminy Podgórryn z organizacjamipozarządowymi
na lata 2011-2015
Zgłasznieuwagoraz propozycjizmianw odniesieniudo zapisów ww. Programu
prosimyo kierowaniena adrespoczty elekhonicznej:biurorady@podgorzyn.pl
lub adrespocztowy:Urząd Gminy w Podgórzynie,58-562Podgórzynul. Zołnterska14 , z
dopiskiem:WieloletniProgramWspółpracy.
Państwudo konsultacji
Uwagi,wnioski,propozycjezmiul doĘcząceprzedłożonego
projektuProgramuprosimy zgłaszaów terminiedo dnia 5 sierpnia 2011r.
uwagprosimyo podanie:
Przy zgłaszaniu
- sugerowanejtreścizmiany lub uzupełnienia(konkretnysugerowanyzapis punkty lub
podpunkt),
- uzasadnieniewprov,tadzeniazmiany w Programie.

WO

zwiqzanych
z danymprojektem'Wzór oświadczenia
stanowizatqcznik
nr 6'11 do niniejszej
Dokumentacjinoboru;
okreś|ajqce
statu5 podatnikapodatkuVAT. Wzór oświadczenia
oświadczenie
stanowi
zatqczniknr 6.I2 do niniejszejDokumentocji
noboru;
oświadczenieo wyborze formy rozliczaniaprojektu _ formy załqczanegodo wniosku
poniesione
zestawienia
dokumentówpotwierdzajqcych
o płatność
Wydatki:
.

Wydruk z

ewidencji księgowej spełniajqcegoWymogania w odniesieniu do
informatycznegosystemu finansowo - księgowegobeneficjenta (stanowiqcezatącznik
projektu),
nr 5 do umowyo dofinansowanie

.

(sporzqdzona
tabeIazawartaW załaczniku
nr 1 do Wnioskuo płatność
W Generatorze
Wniosków Płatniczych};

oświadczeniedotyczqcestosowaniaprzepisów Prawa ząmówień publicznych,w którym
iż jest/niejest Zob|igowany
do stosowaniaustawy z dnia
wnioskodawcaoświadcza,
29 stycznia2oo4 r. Prawo zamówieńpublicznych(Dz' U. z 2oo7 r., Nr 223 poz. 1'655,z późn'
stanowizałQcznik
nr 6.15do niniejszejDokumentacjinaboru;
zm.).Wzór oświadczenia
Zaświadczen
ie/.a o

pomocy de minimis otrzYmanej w

okresie bieżqcego roku

go lat lub informacja
o otrzymanejpomocy
ka|endarzowego
oraz dwóch poprzedzajqcych
pub|icznejinnej niż pomoc de minimis_ w przypadku,gdy wnioskodawcaubiega5ię
nr 6.18do
Wzór formuIarza
stanowizałqcznik
o pomocde minimisIub pomoc pubIicznq'
niniejszejDokumentocjinaboru;
W
WymaBanezgodniez art.37 ust.1 i 5 ustawyz dnia 30 kwietnia2004r. o postępowaniu
(Dz.U. z zoo7 r.,Nr 59,poz.404,z późn.zm.):
pomocypublicznej
sprawachdotyczqcych
-lnformacja
pomocypub|icznej
(zawierajqcej
dniai
w szczegó|ności
wskazanie
o otrzymanej
podstawyprawnejjej udzielenia,
formy iprzeznaczenia)
albo informacjio nieotrzymaniu
pomocy- W przypadku,
gdybeneficjent
ubiegasięo przyznanie:
przy
przedstawianych
pomocypub|icznej
innejniźpomocde minimis(Formularz
informacji
ubieganiu
się o pomocinnq niżpomocde minimisIub pomocde minimisw rolnictwieIub
rybo,łóWstwie).
Wzór formuIarzastanowi załqczniknr 6.19 do niniejszejDokumentacji
nqboru,
przedstawianych
przy ubieganiusię o pomocde
pomocyde minimis(Formularz
informacji
noboru;
nr 6.20do niniejszejDokumentacji
minimis).Wzór formuIarzastanowizałacznik
o braku decyzji KE o obowiqzku zwrotu pomocy pubIicznej.Wzór
oświadczenie
Dokumentacjinoboru;
stanowizałqcznik
nr 6.77do ninie'jszej
oświadczenia
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