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1.Rozliczenie
fi,,'.,"ooo-rzeczo}ledotacjinadofinansorłańerealiz'acji
zadlizzakresuku|tur1-Iizycznejur|zie|onejw20{)8
roku w kwocie 185 000 złotych na prrdstawie untow}' Z dnia 11 st.v*cznia2008 nrku.
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oświadczam(.my),
l) od daty Zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacj i
*,
pozarządowej*/@i-eęe*izasyi.nqi
2) wszystkie podane w niniejszyln sprawozdaniuinfornracje są Zgodne z aktualnyrn Stanert
prawnym i faktycznym,
3) zamór,vieniana dostawy" ustugi i roboty budowlane za środkifinansorve uzyskane w
ramach umowy Zostały dokonane Zgodnie z przeptsami ustawy z dnia 29 stycznia f004 r.
Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w Zestawieniu faktur (rachunków) zostĄ faktycznie
poniesione.
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