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L.dz. 106116 Katowice dn. 14.09.2a16 r.

Wg rozdzielnika

Sląski Zwązek Piłki Siatkowej w Katowicach informuje ,że ze środkow
Samorądu Wojewódżwa Śąskiego na rok 2016,otrzymał środki budżetowe na
upowszechnianię kultury ftrycmtej dzięci i tŃodzieży w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych.

Śląski ZńązekPiłki Siatkowej w Katowicach ustalił zasady przyznania kwot
następująco :

- na każdv zespól stańuiacv i kończacv rozerywki w sezonie 201512016 przvpada kwota
350.00 zł.

Zgodnie z warunkami zawar:tymi w umowie zUtzędem Marszałkowskim środki mleży
przęzlliaclryć głównie na :

- transpoń na zawody wg terminarza Wydziału Rozgrywek,
Po wcześniejsąrm uzgodnieniu z biurem lub księgową ŚĘskiego ZńązkuPiłki Siatkowej
w Katowicach środki można będzie również przeznaczyć na;
- zakup suchego lodu lub sprzęfu sportowego @ilki, wózki, siatki, antenki , numeratory),
- opłatę obiektów sportowych wynajmowanych.

Rachunki/faktury muszą być wystawione na :

ŚĘski ZwiązekPilki Siatkowej w Katowicach
ul.I}worcowa 15
4a-Ol2 Katowice
NIP:9541886422

Faktury/ rachunki wirrny spełniaó następujące waruŃi :

l) rachunki/fakfury za transport na zawody (iedna faktura wystawiona na klub zbiorczo raz
w miesiącu. jeśli klub ma więcej wyiazdów i powinna zawieraó :

- cel wyjazdu (wg tęrminarza rozgrywek)
- tra a wyjazdu (kto? , gdzie?), datawyjazdu, ilośó km, cena jednostkowa zakm do wyjazdu
obowiązkowa dołączona lista zawodnikówlczękzdaĘ meczu i miejsca zawodów. Data
łvystawienia fakfury musi być najpóźniej do 15 następnego dnia miesiąca. zaś data sprzedazy
na fakfurze mu i być zgodna z daĘ zawodów. jeśli jest wystawiona za cĄ miesią to ostatni
dpień miesiąca. ( nieprawidłowości eliminują fakturę).
Przykład jak powinna być wypisana faktura za transport nazawody:
l. Transpoń młodzików na trasie Katowice-Pszcryna-Katowice w dniu 15.09.2016r. _

100 km - lrwota netto, vat, liwota brutto, pzelew 14 dni.



2. Transpoń kadetów na trasie Katowice-Bielsko-Biala-Katowice w dniu 20.09.2016r. -
150 km - kwota netto, vatr lrwota brutto, przelew 14 dni itd.

2) zakup suchego lodu do wykorrystania na zawodach lub sprzętu spońowęgo :

W związku zzakupemwpoprzednich latach dużej ilości sprzętu sportowego ze środków
Urzędu Marszałkowskiego będącego na stanie ŚZPS w Katowicach , zakup suchego lodu lub
sprzęfu po wcześniejszym uzgodnieniu z Księgową z dodatkowo wypełnionym protokołem
(zŃącznik nr 1 - suchy lód lub załącniknr 2 - sprzęt sportowy).

3) opłata obiektów wynajmowanych dotyczy tylko wynajmowania obcych hal sportowych.
Rachunek/faktura musi być wystawiony w ostatnim dniu wynajmowania hali sportowej, za
który dokonano rozliczeniaw ŚZPS Katowice. Musi obejmować stawkę za godzinę, ilość
godzin wynajmu.

Delegacje sędziowskie nie będą realizowane.

Wszelkie informacje doĘczące rozliczania dokumentów finansowychrzęzKluby naleĘ
niezwłocznie wyjaśnić w biurze Zuliązku tel. nr 322537556lub u księgowej Beaty Janickiej
nr tel. 508063613.

Realizacja środków następuje w IV kwańale br. i musi zostaóbezwzględnie
rozliczona do 15.1l,.2al6 r. W przypadku późnego wysłania dokumentów
(oryginałów faktur) naleĘ wcześniej pnesłać ze§kanowane dokumenty
drogą elektroniczną na adres: biuro@szps.pl

po upłvwie terminu rozliczeń złożone dokumentv nie beda uznawane.

Otrzymują :

- wszystkie Kluby,
- Wydz. Szkolenia,
- księgowość,

a/a.

futt.ł*\


