Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141/XXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 stycznia 2013 roku
zmienianej Uchwałą Nr 146/XXIII/2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 19 stycznia 2017 roku

…………………………………

(pieczęć klubu sportowego)

Nowe Miasto, ………………………..
(data i miejsce złożenia wniosku)

GMINA NOWE MIASTO
ul. Apteczna 8
09 – 120 Nowe Miasto
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
składany na podstawie uchwały Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę Nowe Miasto w okresie od ……………… do ………………….
I. Dane klubu sportowego
1) pełna nazwa …………………………………………………………………………………….
2) forma prawna …………………………………………………………………………………..
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze………………
4) nr NIP …………………….., nr REGON ……………………………………………………….
5) adres: …………………………………………………., tel.: …………………………………….
6) nazwa banku i nr rachunku – ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
7) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy ……………
……………………………………………………………………………………………………………….
8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dot. wniosku (imię
i nazwisko, numer telefonu kontaktowego) – ………………………………………….
II. Opis celu publicznego, określonego w § 1 ust. 2 uchwały, któremu ma służyć
dotacja.
1. Nazwa projektu:
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2. Miejsce wykonywania projektu: (adekwatne do jego opisu i harmonogramu)

3. Cel projektu:

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu-przedsięwzięcia /spójny
z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia
i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy
realizacji:

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy.

Wskazanie przeznaczenia dotacji, jej wpływu na poprawę uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego oraz zwiększenie dostępności dla społeczności Gminy
Nowe Miasto do działań prowadzonych przez klub.
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Z tego z
finansowych ze
środków własnych,
środków z innych
źródeł (w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji ( w zł)

Koszt całkowity
(w zł)

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy
(w zł)

Ilość jednostek

Lp

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne)

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia
1. Całkowity koszt ……………. (w zł).
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.

Ogółem
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Przewidywane źródła finansowania
Źródła finansowania
Wnioskowana kwota dotacji celowej
Finansowe środki własne, w tym
środki z innych źródeł
Ogółem

zł

%

100 %

Oświadczam (my), że:
1. Proponowane przedsięwzięcie w całości mieści się w zakresie działalności naszego
klubu;
2. Klub jest związany niniejszym wnioskiem do dnia ……………………………………………….;
3. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
…………………………………………………
(pieczęć klubu sportowego)

………………………………………………...
(imię i nazwisko oraz podpis osoby
upoważnionej lub podpis osób
upoważnionych)
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