
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/77/15    

Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r.      

         

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

(pieczęć klubu sportowego)

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce

pod nazwa:

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

w okresie od ......................... do...........................

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI...............................

1. DANE NA TEMAT KLUBU SPORTOWEGO

1) Pełna nazwa:

2) Forma prawna:

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze*

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia

5) nr NIP ......................... nr REGON ......................

6) Dokładny adres: miejscowość .................................., ulica .................................gmina ................ powiat

.............................. województwo ................................

7) tel. ................................... fax ..................................... e-mail ...............................

8) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

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

9) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o dotację:

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

10) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację, numer tel.

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

11) Przedmiot działalności statutowej : 



12) Prowadzone sekcje sportowe zgłoszone do rozgrywek ligowych:

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonania projektu

3. Cel projektu

4. Opis grupy adresatów projektu



5. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu (spójny z kosztorysem)

6. Harmonogram planowanych działań

Lp.
Poszczególne działania w
zakresie realizacji projektu

Termin realizacji Miejsce
Liczba

uczestników

1.

2.

3.

4.

3. PRZEWIDZIANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

1. Wnioskowana kwota dotacji (w zł) ….......................................

Udział kwoty dotacji w całości kosztów projektu ( w %) …..............................................

2. Środki finansowe własne (w zł) …........................................................

Udział środków własnych w całości kosztów projektu (w %) …......................................

3. Środki finansowe z innych źródeł (np. sponsorzy, środki z innych dotacji lub funduszy strukturalnych) (w

zł) …......................................

Udział środków z innych źródeł w całości kosztów projektu (w %) …............................................... 



4. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

1. Wysokość wnioskowanej dotacji …...................................... słownie …..................................

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

Lp.
Rodzaj kosztów, na które
przeznaczona zostanie

dotacja

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity 

(w zł)

Z tego z
wnioskowanej

dotacji
(w zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OGÓŁEM

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

…..............................................................................................................................................................................

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

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

5. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Zasoby kadrowe klubu sportowego – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu.

2. Dotychczasowe  doświadczenia  w  realizacji  projektów z  zakresu  rozwoju  sportu  finansowanego  ze

środków publicznych.



Oświadczam(-my), że:

1) Proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności klubu sportowego,

2) W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) Klub sportowy jest związany niniejszym wnioskiem przez okres od dnia …........................................

4) Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

….................................................. …....................................................................

(pieczęć  Klubu sportowego) (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczenia 

woli w imieniu Klubu Sportowego)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  oraz inne dokumenty potwierdzające

status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  (bilans,  rachunek  wyników  lub  rachunek  zysków  i  strat,

informacja dodatkowa) za ostatni rok.

3. Kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

                                            

* Niepotrzebne skreślić


