
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały  

Nr XLII/258/22        Rady Gminy Pęczniew 

z dnia 9 września 2022 r. 
 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania służącego 

realizacji celu publicznego z zakresu sportu 

 

 

 

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

             (pieczęć klubu)                      (data i miejsce złożenia wniosku) 

 

I. Podstawowe informacje o zadaniu 
 

1. Organ administracji publicznej do którego kierowany jest wniosek 

2. Nazwa zadania 

II. Dane wnioskodawcy 
 

1. Nazwa wnioskodawcy 

2. Adres siedziby 

3. Forma prawna 

4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ( lub innej ewidencji) 

5. NIP/REGON 

6. Adres do korespondencji 

7. Adres email 

8. Numer telefonu 

9. Numer konta bankowego 



 
 

 

 
 

10. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

11. Cele statutowe wnioskodawcy: 

III. Aktualny poziom klubu 

1. Osiągnięcia sportowe, wyniki zawodników klubu w ostatnim sezonie sportowym, klasa rozgrywek, 

ranga zawodników, aktualna pozycja w rywalizacji sportowej: 

IV. Opis zadania 
 

1. Termin i miejsce realizacji zadania: 

2. Cel publiczny zadania: 

3. Szczegółowy opis zadania: 



 
 

 

 
 

4. Harmonogram planowanych działań: 

5. Zakładane rezultaty działania dla osiągnięcia celu publicznego: 

V. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosków 

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

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

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

Zasoby kadrowe (informacja o kwalifikacjach osób, które będą zaangażowane w realizację zadania), 

dotychczasowe doświadczenia w realizacjach podobnych zadań. 

VI. Kalkulacja przewidywanych kosztów 

1. Całkowity koszt zadania : ………………….., w tym dotacja : …………………… . 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 
 

Lp. Rodzaj kosztów (koszty 

merytoryczne i administracyjne 

związane z realizacją zadania) 

Koszt 

całkowity 

Z 

wnioskowanej 

dotacji 

Ze środków własnych, 

innych źródeł 

finansowania oraz 

opłat beneficjentów 

działania 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    



 
 

 

 
 

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

 OGÓŁEM    

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

VII. Przewidywane źródła finansowania zadania 
 

Źródło finansowania zł 
% udział w kosztach 

realizacji zadania 

Wnioskowana kwota dotacji 
  

Finansowe środki własne niepochodzące z budżetu 

Gminy Pęczniew / środki z innych źródeł 

  

OGÓŁEM 
  

Oświadczam/y, że klub sportowy ………………………………………………………: 

1. Prowadzi działalność na terenie gminy Pęczniew. 

2. Nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

Oświadczam/y, że wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

data i podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu 

Załączniki: 

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji właściwych dla 

formy organizacyjnej danego klubu sportowego; 

2) Kserokopia aktualnego statutu - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną lub 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 



 
 

 

 

3) Kserokopia licencji klubu uprawniającego do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego 

polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu - potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy; 

4) Kserokopia licencji trenera lub instruktora uprawniająca do prowadzenia zajęć w zakresie sportu 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia związku sportowego 

działającego w danej dyscyplinie sportu - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 


