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Wg rozdzielnika

śląski związek piłki siatkowej w katowicach informuje, że ze środkow

Samórządu Wojewodzwa Sląskięo na rok ż073, otrzymń środki budżetowe na

upows"Ónianie kultury fizycineldzieci i młodzieży w regionalnych, ogolnopolskich

i międzynarodowych imprezach §pońowych,

Do sezonu 2ol3lżO14#.o"gry*kach miodziezowych na§zego wojewodztwa, zgloszonych

zostało :
kadeci 19 zespołow
juniorki 18 zespołów
juniorzy 17 zespołów łącznie 17ó zespołów

młodziczki 53 zespoły
młodzicy 28 zespołów
kadetki 41 zespołow

Sląski ZwiązekPiłki Siatkowej w Katowicach ustalił zasady przyznania_kwot
*_ r._;z|., sćorfrrionv i lłnńczqerr rozgrvwki zesnół orzvPada l§ilOta 300,0|

i w umowie zlJrzędem Marszałkowskim nalezy

przeznaczyć na:
- transport na zawody wg terminarza Wydziału Gier,

- zakup sprzętu ,poń*Jgo (piłki, siatki, deski trenerskie, wózki, śztuczny lod, itp),

- opłaĘ Ńiektów sportowych wynajmowanych,
- wyżywienie i zakwaterowanie na zawodach wyjazdołvych,

przed realizacją środków pro§zę o złożenie oświadczenia (zaNącznik) z którego punktu

klub będzie korzystał i w jakiej wysokości. Deklaracja musi zostać złożona w terminie

nieprzókraczającym do dnia zś.oi.zors n Brak zlożonego oświadczeniałQdzie

podstawą do w}ńuczeniakorzystania ze środków otrzymanych prnez SZP§ zUrzędu

Marszałkowskiego.
Rachunki/faktury mu§zą być wystawione na :

Śtąst<i 7,wiąaekPiłki Siatkowej w Katowicach
ul. Dworcowa 15
4a-alż Katowice
NIP:954188642ż

Faktury/ rachunki winny spełniać następujące warunki :

1) rachuŃi/faktury za transport na zawody :

- cel wyjazdu (wg terminarza rozgrywek)
- trasa'wyjazdu, i'iość km, cena jódnostkowa za km ( nie może być ryczałt), do wyjazdu

obowiązkowu Óołą""orru ii.tu zawodnikodczekzdatą meczu i miejsca zawodów (

nieprawidłowości eliminuj ą fakturę).



zawodów.

§przętu : piłki, siatki, antenki, deski trenerskie, wózki, sztuczny lód,

li

zakupĘ-
- nrl

J) opłata oblektow lwrnaJmowanycn ooTyczy tyrrr' *r.rorrrrrr*(rrrro "u"rwrr 
rror on,""" "r -",

Raciunek/faktura ,"i*i uve ĘJawiony w ostatnim dniu wynajmowania hali sPortowĄ, za

który dokonano rozlic".niu * ŚzPS Katowice. Musi obejmowac stawkę za godzinę, iloŚĆ

godzin wynajmu.
musi byó wystawiona4)

najpozniej w ostatnim dniu wyjazdu z zawodów

Delegacje sędziowskie nie będą realizowane,

Realizacja środków następuje w IV lcwartale br. i musi zostaĆ bezwzględnie

rozliczona do 15.11.2013 r.

Wszelkie niejasności w roz|iczaniu dokumentów finansowych rzezKluby należy

niezwłocznie wyjaśnic w biurze Zwięku tel. nr 3225375561ub u księgowej Beaty

Janickiej nr tel. 508063613-

atrzymują
- wszystkie Kluby,
- Wydz. Szkolenia,
- księgowość,
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Pieczątka Klubu

OŚWIAD CZr'NIE

oświadcza my, ze narealizację zadania z dotacjiwojewoźwa ŚĘskiego w zakresie

upowszenichniania kultury fizycznej dzieciirńodzieży w }a]3 r. środki finansowe

wykorzystamy następuj ąco :

- transport na zawody :

- zakup sprzętu sportowego .

- opłata obiektow sportowych wynajmowanych:

- wyżywienie i zakwaterowanie nazaw. wyjazdowych:

złotych

złotych

złotych

złotych

Łączniekwota do wykorzystania prze=Klub : ńotych

(podpis Prezesa Klubu, Stowarzyszenra

lub osoby upowżnionej)



Zńącntlkrlr 1 do umoty lźyczenla

zdawczo-odbiorcz y uży czonego sp rzętu spońowego
Sporządzony dnia:

dotyczy użyczenia sprzętu sporto]i/ego,dla klubu sportowego woj, śląskiego zakupionego ze

środkow budzetowych Wojewo dztw a Sląskiego,

Strona przekazjuąca §przęt spońowy w składzie:

1. Marek Kisiel
2. BeataJanicka

- PrezesZarządu SZPS w Katowicach
- Główny Księgowy ŚZlS w Katowicach

Strona przejmująca sprzęt spońowy w składzie:

1 ..............

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

Słownie: ...

Powyzszy protokoł został sporządzony w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, z ęzego

jeden egŹemplarrotrzymujó strona przekazującąoraz jeden egzemplarz strona przejmująca,

Strona przekazująca
(piecątka)

Strona przejmująca
(pieczątka)

1

ż

Lp Nazwa sprzętu
spońowego

Nr poz. inwent.
strony

nrzekazuiacei

Ilość
sźuk

Cena
jednostkowa

brutto

Wańość
brutto

1

2

J

4

5

6

7

8

ol

RAZEM

(podpisy)



Umowa użyczenia nr ......../2013

Śią.ti* ZwiązkiemPiłki Siatkowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul.

Dworcowa 15 _ zwanym dalej ,rlJżyczaiącyffi", reprezentowanym przez"

1 Marek Kisiel - pr."., Źariądu Śią.ti"go Związku Piłki Siatkowej w Katowicach

ż BeataJanicka - Księgowa Sląskiego ZwiązkuPiłki Siatkowej w Katowicach

a

* z§r afiy m dal ej rrB iorą cym d o uż;rra n ia'o,, r epr ezentowanym pr zez

(imię i nazńsko oraz stanowrsko)

(imię i nanłsko oraz stanowisko)

zo stŃa za,w arta umowa uży cz en\a o następuj ącej t re śc i :

§1
IJżyczający użyczaBiorącemu do uzywania sprzęt sportowy zakupiony ze środków

su*ońu wójewodztwa Sląskiego w ramachrealizacjt zadaniapublicznego Pod nazlvą

,,Upows)echnianie kultury fizycznej,dzieci i młodziezy w 2013 roku" zgodnie z umową

(słownie: .1 .-. -. , ,), zgodnie

i specyfikacją sprzętu sportowego wypisaną w protokole zdawczo,odbiorczym uzyczonego

sprzętu (załącznlk nr 1 ).

§2
Obie strony umowy oświadczaj ą, żeprzekazarly sprzęt sportow}zgodny z zŃącznikiem nr 1 jest

sprawny,

§3
IJżyczający użyczaBiorącemu do uzywania sprzęt sportowy zgodny z zńącznikiem nr 1 do

'*o*|'uzycienia 
który jest przeanaczony na poprawę warunkow ffeningowych oraz

rozgrywki sportowe w d}scyplinie piłki siatkowej na zasadzie bezpłatnego korzYstania-

W §r"ypadń ,ri"pru*idń*|go wylorzystani aużyczonego sprzętu §portov/ego |JĄczający

moze r ozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

§4
Biorący do uzywania potwierdza odbiór użyczonego sprzętu sportowego * formie Protokołu

zdawczo_odbiorczego, stanowiącego zńącznik nr 1 po uprzednim wpisaniu do ewidencji

wyposazoniaprzezlJżyczającego podwłaściwymnumerem, l

§5
Biorący do uzywania zapewni a, żebędzieużywał użyczony sprzęt §portowy zgodnie z jego

prr"rni"r"niem i nie odda uzyczonego sprzętu sportowego o§obom trzecim,

1,

ż.



§ó
Wszelkie koszty z,łviązanez korzystaniem zużyczonego sprzętu sportowego przez cĄ okres

trwania umowy poniesie Biorący do uzywania. Bioiący do uzywania zobowiązuje się do

Jotony*unia wsŹelkich napraw, jakie ota"ą się koniecznerv czasie trwania umowy, W razie

wcześniejs zego zniszczen\a sprzętu sportowego Biorący do uzywania poinformuje i zwroci

zniszczoiy sprzęt lJżyczającemu w celu p."ygotowania protokołu zniszczenia,

§7
Umowa zostaje zawartanaczas określony* tj, od dnia

31.12.2018 roku.

roku do dnia

§8
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Uzyczającego,

§9
We wszystkich sprawach nieuregulowanych i umowie mają zastoso,wanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla iwej wazności formy pisemnej pod rygorem

niewążności.

§11
umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach _ jeden egzemplarz

d|alJżyczającego i jeden dla Biorącego do uzywania,

ażyczająey: Biorący do używania:


