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Załącznik do  
      Uchwały Nr 107/552/2013 
      Zarządu Powiatu Raciborskiego 
      z dnia 5 marca 2013 r. 

 

WZÓR 

 

…………………..........                                                  ................................……………………… 
     (pieczęć klubu)                                                                   (data i miejsce złożenia wniosku)  
 

WNIOSEK  
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu  

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

(nazwa projektu)  
 

w okresie od …………………… do ………………………..  
 
I. Dane klubu sportowego  
1) pełna nazwa………………………………………………………………………………  
2) forma prawna………………………………………………………………………………  
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze……………………………  
4) nr NIP …………………………………………..nr REGON………………………………..  
5) dokładny adres: miejscowość ………………. ul…………………………………….  
6) tel.……………………………………… e – mail:…………………………….  
7) nr rachunku bankowego………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………….  
8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu 
……………………………………………………………………………………….…………..  
9) przedmiot działalności statutowej  
 

a) § statutu na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sportu 
………………………………………………………………………….  
b) sposób reprezentacji wnioskodawcy (§ w statucie) ……………………………………  
c) kadencja władz stowarzyszenia (§ w statucie) …………………………………………  
d) data ostatniego wyborczego walnego zgromadzenia członków ……………………….  

 
II. Zakres projektu  

 1. Miejsce wykonywania projektu  
 
……………………………………………………………………………………………….  

  
 2. Zakres planowanego projektu:  

 
 
1. Ilość zawodników w szkoleniu …………………………………..  
2. Zakładane rezultaty realizacji projektu:  



2 

 

 
 
 

 
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu  

 
1. Całkowity koszt projektu……………………………………..[(dotacja)…………...]  
 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów  
 
Lp.  
 

Rodzaj kosztów Koszt 
całkowity  
 
 
(w zł)  

Z tego z 
wnioskowanej 
dotacji (w zł)  

Z tego z 
finansowych 
środków 
własnych, 
środków z 
innych źródeł 
oraz wpłat i 
opłat 
zawodników 
(w zł)  

 
 
 
 
 

    

     

Ogółem    

 
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  
 

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

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:  
 
Źródło finansowania  zł  %  

Wnioskowana kwota dotacji   
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Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i 
opłaty adresatów 
 

  
 
 

Ogółem   100%  

 
Inne wybrane informacje dotyczące projektu:  
1. Rzeczowe jak: tytuł prawny lokalu, posiadany sprzęt, materiały.  

  
 
 
 
 
 
 
2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu (informacje 
o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).  
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczamy, że:  
1. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie */ nie pobieranie* opłat od 

zawodników uczestniczących w projekcie,  
2. wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia……………, 
3. w zakresie związanym z otwartym konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do 
systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.); 

4. oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne; 

5. dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub 
właściwą ewidencją; 

6. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.  

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

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu) 
 


