
WNIOSEK o przyznanie dotacji na realizację zadania 

w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim na rok 2022 

Miejscowość, data proszę wpisać poniżej 

…………………………………………………………………… 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwa   

Siedziba  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Forma prawna (niepotrzebne 

skreślić) 
Klub sportowy/Uczniowski Klub Sportowy 

Nazwa rejestru (niepotrzebne 

skreślić) 
Krajowy Rejestr Sądowy/Ewidencja Starosty 

Numer z właściwego rejestru  

NIP  

Adres do korespondencji  

Numer rachunku bankowego 

do przekazania dotacji 
 

Nazwiska i imiona oraz funkcje 

osób statutowo uprawnionych 

do reprezentowania podmiotu 

i posiadających zdolność do 

podejmowania zobowiązań 

finansowych w imieniu 

wnioskodawcy  

 

Osoba do kontaktu w sprawie 

wniosku oraz numer 

kontaktowy  

 



2. Aktualny poziom sportowy klubu (proszę opisać poniżej): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Podstawowe informacje o planowanych działaniach: 

4. Opis zadania: 

− Zakładany cel sportowy (zgodny z zakresem działań określonych przez Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego – proszę uzupełnić poniżej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

− Miejsce realizacji zadania (proszę o uzupełnienie poniżej): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

− Uczestnicy projektu (charakterystyka grupy – kategorie wiekowe, sekcje sportowe – 

proszę o uzupełnienie poniżej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przynależność do związków 

sportowych (wskazać, jakich 

i od kiedy) 

 

Tytuł zadania  

Dyscyplina sportowa  

Planowany termin realizacji zadania  



……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

− Planowane rezultaty do osiągnięcia w okresie objętym dotacją- proszę opisać poniżej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Planowanie działania przy realizacji projektu: 

Lp. Kategoria działań Charakterystyka działań, (jeśli nie 

planuje się – należy wpisać „nie 

dotyczy”, charakterystyka działań 

musi być spójna z kosztorysem) 

Termin realizacji 

(nie dłuższy niż 

1 rok budżetowy) 

1.  Realizacja programów 

szkolenia sportowego 
  

2.  Zakup sprzętu 

sportowego, odzieży 

i obuwia sportowego  

  

3.  Pokrycie kosztów 

organizowania 

zawodów sportowych 

lub uczestnictwa 

w tych zawodach  

  

4.  Pokrycie kosztów 

korzystania 

z obiektów 

sportowych dla celów 

szkolenia sportowego 

  

 



6. Kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów: 

Lp. Rodzaj wydatków Koszt 

całkowity 

(w zł) 

Z dotacji 

(w zł) 

Z innych środków 

finansowych (w zł) 

1. 1 Realizacja programów szkolenia sportowego (m.in. wynagrodzenia trenerskie 

i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia 

sportowe, opieka medyczna i badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy 

medycznej, udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe 

i rejestracyjne, licencje, zezwolenia, transport), koszty udziału i organizacji 

obozów sportowych) 

1.1     

1.2     

     

2.  Zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego 

2.1     

2.2     

     

3.  Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach (m.in. opłaty za sędziowanie zawodów, umowy zawarte z firmami 

ochroniarskimi, zabezpieczenie medyczne, transport i pobyt, nagrody, medale 

i puchary, korzystanie z obiektów sportowych) 

3.1     

3.2     

4.  
Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego 

4.1     

4.2     

     

SUMA:    



Dodatkowe informacje dotyczące planowanych kosztów (np. przyjęte stawki rynkowe, 

ilość osób prowadzących zajęcia, stawki godzinowe, ilość godzin, środki transportu na 

zawody itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7. Planowane źródła finansowania: 

8. Dodatkowe informacje dotyczące zadania: 

− Zasoby kadrowe klubu zaangażowanego w realizację zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

− Dotychczasowa działalność sportowa wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp. Nazwa źródła Wartość (zł) % udział 

w całkowitych 

kosztach 

7.1 Środki finansowe własne   

7.2 Środki finansowe z innych źródeł   

7.2.1 Inne źródła publiczne   

7.2.2 Pozostałe   

7.3 Opłaty od uczestników zadania   

7.4 
Wnioskowana kwota dotacji z Powiatu 

Nowodworskiego 
 

 

Całkowity koszt zadania   



……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

− Dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam (-my), że: 

I. Wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

II. Proponowane zadanie mieści się w zakresie sportowej działalności statutowej 

oferenta. 

Podpisy i pieczątka osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy 

(uzupełnić poniżej): 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 


