
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr   XXVIII/ 243  / 2021 

Rady Gminy Święciechowa  
z dnia  28  stycznia 2021 r. 

 
…………………………………………. 
/pieczęć wnioskodawcy/ 

 
WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

             UL. UŁAŃSKA 4  
   64-115 ŚWIĘCIECHOWA 
 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU SPORTOWEGO  

POD NAZWĄ :…………………………………………………………………………………………………………….. 

REALIZOWANEGO W OKRESIE OD …………………………..….….. DO ………………………………….. 

składany na podstawie uchwały Rady Gminy w Święciechowie Nr XXVIII / 243 / 2021 z 
dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Gminę Święciechowa. 
 

I. Dane Wnioskodawcy  
1. Pełna nazwa  

 
2. Forma prawna  

 
3. Numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym  
lub w innym rejestrze 

 

3. Data wpisu, rejestracji 
 lub utworzenia  

 

4. Numer NIP  
 

5. Nr REGON  
 

6.  
 

Dokładny adres siedziby: 
miejscowość, ulica, gmina, 
powiat, województwo 

 
 

7. Telefon, Faks, e-mail.  
Strona internetowa  

 
 
 

8. Nazwa banku i numer 
rachunku bankowego  

Bank: 
 
 
_  _ - _  _  _  _ -  _  _  _  _ - _  _  _  _ -  _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

9. Imiona, nazwisko, 
stanowisko osób 

 
 



upoważnionych do 
podpisania umowy dotacji 

 

10. Osoba upoważniona do 
składania wyjaśnień 
dotyczących wniosku o 
dotację imię i nazwisko,  
nr telefonu 

 

11. Przedmiot działalności 
statutowej wnioskodawcy 
(wpisać odpowiednio) 
a) działalność statutowa 
nieodpłatna, 
b) działalność statutowa 
odpłatna 

 

 
II. Opis zadania/projektu 

1. Nazwa   
 

 
 
 

2. Miejsce wykonywania 
 

 
 
 

3. Opis zadania/projektu 
spójny z kosztorysem: 
harmonogram- terminy 
rozpoczęcia i zakończenia, 
liczba planowanych działań 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Zakładane rezultaty 
realizacji zadania/projektu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania/projektu 
 
1. 

 
Całkowity koszt 

 
………………………… zł 
 
 słownie:………………………...……………………………………….. zł 
 

 
 
 
2. Koszty ze względu na rodzaj kosztów 
L.p. Rodzaj kosztów  

(Koszty 
Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

Koszt 
całkowity 
(w zł) 

W tym z 
wnioskowanej 
dotacji (w zł) 

W tym z 
finansowych 

Wkład osobowy  
w tym 



merytoryczne i 
administracyjne 
związane z 
realizacją 
projektu/zadania 

środków 
własnych, 
środków z 
innych oraz 
wpłaty i 
opłaty 
adresatów 
(w zł) 

świadczenia 
wolontariuszy i 
praca społeczna 
członków Klubu 

1. Zakup pucharów       
2. Zakup 

materiałów 
(podać jakie) 

      

3. Wykonanie 
medali, druk 
dyplomów 

      

4. Zakup sprzętu 
sportowego 

      

5. Zakup strojów 
sportowych 

      

6. Usługi 
transportowe 

      

7. Koszty przejazdu       
8. Noclegi i 

wyżywienie 
      

9. Ubezpieczenie 
zawodników; 
badania 
zawodników 

      

10. Obsługa 
techniczna i 
medyczna 

      

11. Wynagrodzenie 
sędziów: opłaty 
sędziowskie, 
delegacje 
sędziowskie 

      

12. Wynagrodzenie 
trenerów i 
instruktorów 

      

13. Opłaty: 
zezwolenia, 
licencyjne, 
startowe, 

      

14. Opłaty bankowe       
15. Koszty obsługi 

księgowej/ 
administracji 
biurowej 

      

 RAZEM:       
 
 
 
IV. Przewidywane źródła finansowania projektu/zadania 

1. Źródło finansowania Kwota 
finansowania 
w zł 

Procentowy udział  
w finansowaniu  

Wnioskowana kwota dotacji    
Finansowe środki własne, środki z innych   



źródeł 
Wkład osobowy w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków 
Klubu  

  

Ogółem  100%  
 

2. Informacja o uzyskanych przez klub sportowy od sponsorów, środkach 
prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach 
środków własnych 

 
 
 
 

3. Informacja dotycząca wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, praca 
społeczna członków Klubu, zasoby kadrowe wnioskodawcy, jako czynniki 
przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

 
 
 
 

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania/projektu  
1. Partnerzy biorący udział w 

realizacji  
 

2. Doświadczenie  
w realizacji 
zadań/projektów 
podobnego rodzaju  

 

3. Inne informacje ważne  
z punktu widzenia realizacji 
zadania 

 

 
Oświadczam (-my), że (*niepotrzebne skreślić) : 
1) Proponowany projekt w całości mieści się zakresie działalności statutowej 

wnioskodawcy. 
2)  Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią uchwały Rady Gminy w Święciechowie  
     w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę   
Święciechowa. 
3) Zapoznałem/zapoznaliśmy się i przyjmuję/przyjmujemy warunki naboru  
wniosków.  
4) Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem 
prawnymi faktycznym.  

 
 
 
………………………………….   ………………………………………………. 
Pieczęć wnioskodawcy                                    Podpis osoby upoważnionej  

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli  
      w imieniu wnioskodawcy 



 
Załączniki: 
 
1. Odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. 
 
2. Statut. 
 
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


