Załącznik nr 1 do Regulaminu
Otwartego Konkursu Ofert

...................................................................

(pieczątka organizacji)

Informacja finansowa z działalności za rok 2015
I.

Wpływy:
Wyszczególnienie

Źródło

Kwota

1. Dotacje/granty
2. Wpłaty uczestników
3. Składki członkowskie
4. Sponsorzy
5. Inne (jakie?)
RAZEM
II. Wydatki:
Rodzaj wydatków
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
publicznego
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

Kwota

4. Koszty administracyjne
RAZEM

Sieradz, dnia ………………………………………
Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia sprawozdania finansowego za rok 2015 po zatwierdzeniu przez
Walne Zebranie Członków, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Otwartego Konkursu Ofert

……………………………………….……………
pieczątka oferenta (nazwa i adres)

OŚWIADCZENIE
PODMIOTÓW KOŚCIELNYCH
O BRAKU KONIECZNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………………….….……………….
(nazwa i adres kościelnej osoby prawnej)

nie jest organizacją pożytku publicznego oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym, na
podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z
2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 851) nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji
wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych.

Sieradz, dnia ……………………………..

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………..…………………………………………………
pieczątka i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Otwartego Konkursu Ofert

.............................................
(pieczątka organizacji)

OŚWIADCZENIE

OFERENTA

W związku z ubieganiem się o wsparcie / powierzenie* realizacji zadania publicznego w roku 2016
(Nr i nazwa zadania)

………………………………………………………………………………………..………….. ze

środków gminy miasto Sieradz oświadczam, że (nazwa organizacji) ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
1. nie zalega / zalega * z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani innych
podmiotów
2. wobec oferenta nie są prowadzone postępowania egzekucyjne na podstawie przepisów prawa
cywilnego lub administracyjnego
3. oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku

Sieradz, dnia ……………………………..

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywych oświadczeń.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

