.........................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

WNIOSEK
o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie
rozwoju sportu pod nazwą
.............................................................................................................
w kwocie ...........................
(słownie: .............................................................................................................)
realizowanego w okresie od .................... .............do ..................................................
I. Wnioskodawca:
1) pełna nazwa ............................................................................................................................................................
2) forma prawna .........................................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .........................................................................
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ...................................................................................................................
5) nr NIP .................................................................... nr REGON ..................................... ........................................
6) dokładny adres:................................................................................................... ul. ... ...........................................
gmina .......................................................................... powiat ................................................................................
województwo ................................................................................................................. .........................................
7) tel. ....................................................................... faks............................................................................................
e-mail: .................................................................. http:// ........................................................................................
8. nazwa banku i numer rachunku, na który przekazana ma być dotacja ..................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji
..................................................................................................................................... ................................................
10)osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty o dotację (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
.....................................................................................................................................................................................
11) zakres działalności podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu.

12) wyniki sportowe uzyskane przez klub sportowy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania ( opis przedsięwzięcia )

5. Termin rozpoczęcia I zakończenia realizacji zadania

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jedlina - Zdrój

III. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów, na które przeznaczona zostanie dotacja

Koszt całkowity (w zł)

1
2
3
4
OGÓŁEM:

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
Lp.

Źródło finansowania

1

Całkowity koszt zadania

2

Wnioskowana kwota dotacji

3

Środki własne

4

Wpłaty z innych źródeł

5

Ogółem:

V.Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1.Partnerzy biorący udział w realizacji zadania

2.Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

zł

% udział w całości
kosztów

3.Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
wskazujacych na możliwość realizacji zadania.

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
………………………………………….
(pieczęć wnioskodawcy

................................................................................................................................................. ...........
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2.Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
3. ......................................................................................................................... ...............................

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_______________
•
Niepotrzebne skreślić.

