
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

            
                                                                                
________________ dnia _______________
       miejscowość

__________________________________                                        
                Pieczęć wnioskodawcy

OFERTA
O UDZIELENIE DOTACJI WSPIERAJĄCEJ REALIZACJĘ ZADANIA 

W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH 

ROZWOJOWI SPORTU

pod nazwą:   ________________________________________________________________ 

Wnioskowana kwota dotacji:  ___________________________________________________

Termin realizacji projektu:  _____________________________________________________

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Pełna nazwa 

Forma prawna Nr wyciągu z rejestru lub ewidencji

Data wpisu do rejestru lub ewidencji NIP REGON

Adres Nr telefonu/faksu e-mail

Nazwa banku i numer rachunku

Nazwiska i imiona osób reprezentujących wnioskodawcę

Nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby  upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień  dotyczących
wniosku 

Przedmiot działalności statutowej



2. OPIS  PROJEKTU

1) Nazwa projektu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2) Miejsce wykonywania projektu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3) Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego spójny 
    z kosztorysem
__________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4) Harmonogram realizacji zadania publicznego zgodnie z kosztorysem

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ………...……… do ……………...……

Lp.
Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji

poszczególnych działań

5) Zakładane rezultaty realizacji projektu: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



3. KALKULACJA  PRZEWIDYWANYCH  KOSZTÓW  REALIZACJI  PROJEKTU

1)  Całkowity koszt projektu:__________________________________________________

2)  Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU:

1)

Źródło finansowania zł %

 Wnioskowana kwota dotacji

 Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i 
opłaty adresatów projektu

z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu ________ zł/

 Ogółem: 100%

2) Informacja  o  uzyskanych  przez  wnioskodawcę  środkach  prywatnych  lub  publicznych,
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lp
Rodzaj kosztów związanych 
z realizowanym projektem

Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
z wnioskowanej

dotacji
 (w zł)

z tego 
z finansowych

środków własnych
wnioskodawcy
 i innych źródeł

(w zł)

OGÓŁEM

 



3)  Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Oświadczamy, że:
1) klub jest związany niniejszą oferta przez okres do dnia _____________________________
2) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym.

Oświadczamy, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji. 
  

_________________________________                  _______________________________
 pieczęć podmiotu składającego wniosek                                       

         
          ______________________________
              podpisy osób reprezentujących podmiot

Załączniki:
1)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  potwierdzający  status  prawny

wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność
9odpis  tegoż  dokumentu,  wystawiony  najpóźniej  na  trzy  miesiące  przed  terminem
składania wniosków, 

2)  oświadczenie o prowadzeniu działalności sportowej na terenie Gminy Mstów,
3) oświadczenie, że klub sportowy nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa  
     w celu osiągnięcia zysku,
4) oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego.

Adnotacje urzędowe: 

 
* Niepotrzebne skreślić
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