
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.249.2018 Burmistrza Miasta Kock z dnia 18 stycznia 2018 r.  w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kock
w  2018 r.

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

OFERTA REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU
W GMINIE KOCK

Wnioskowana kwota dotacji: ………………………………..

Okres realizacji : ……………………..

I. Dane dotyczące klubu sportowego

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: miejscowość ...................................................... ul. ............................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

e-mail: .................................................................. http:// ...................................................................

8) nazwa banku i numer rachunku .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację

a) imię i nazwisko: ………….....................................; tel. …………………...............

b) imię i nazwisko: ………….....................................; tel. ………...…………............

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię nazwisko,

nr telefonu kontaktowego, e-mail)

..........................................................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej klubu sportowego:  

a) działalność statutowa odpłatna

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

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

b) działalność statutowa nieodpłatna

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

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



12) jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: …........................................................................

b) przedmiot działalności gospodarczej: …...............................................................................

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

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

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

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

2. Miejsce wykonywania zadania
…...................................................................................................................................................

3. Cel zadania
…...................................................................................................................................................

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

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

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

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania (spójny z kosztorysem)

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

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

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

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

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

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

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania
…...................................................................................................................................................

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

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

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

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt zadania - .....................................

Dotacja - .....................................

Finansowy wkład własny - .....................................

Pozafinansowy wkład własny - .....................................



a. koszty finansowe

 Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Finansowy
wkład własny

(w zł)

Pozafinansowy
wkład własny

(w zł)

1. Zakupy wyposażenia sportowego, sprzętu, 
odzieży, obuwia, apteczki pierwszej pomocy 
lub jej wyposażenia

2. Organizację i udział w zawodach sportowych: 
koszty przejazdu (w tym koszty dojazdu 
zawodników na zawody i treningi), opłaty 
sędziowskie, wyżywienie i noclegi 
zawodników, opieka medyczna, koszty 
utrzymania porządku  i ochrony zawodów; 
wynagrodzenia szkoleniowców

3. Opłaty regulaminowe, licencje, badania 
lekarskie zawodników, ubezpieczenie NW 
zawodników

4. Wynagrodzenia obsługi technicznej zadania,  
obsługi księgowej, itp.

5. Inne (jakie?):

Razem

Udział % 100,00%

b. pozafinansowy wkład własny

Lp. Pozafinansowy wkład własny - forma Jednostka miary
np. ilość osób x godz. x zł

wartość

1. Praca wolontariuszy

2. Inne (jakie?)

Razem

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania.

1.  Zasoby  kadrowe  przewidywane  do  wykorzystania  przy  realizacji  zadania  (informacje
o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań).

Wykaz imienny kadry instruktorskiej zaangażowanej przez organizację do sportowego 
szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Kwalifikacje Planowany okres zatrudnienia przy
wykonywaniu zadania



2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z 
tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

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

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

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

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego klubu sportowego ;
2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat  od adresatów

zadania;
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) nie  jesteśmy pozbawieni prawa do otrzymywania dotacji  w rozumieniu ustawy o finansach

publicznych;
5) podmiot nie ma  zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),
5) nie jest prowadzone przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucja na

podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

............................................................................................................................................................
(pieczęć klubu sportowego i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu klubu sportowego)

Załączniki:

1. Aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot nie składał oferty w 

roku poprzednim, bądź w ciągu ostatniego roku dokonywał zmian w KRS.

2. Kserokopia aktualnej licencji klubu sportowego w danej dyscyplinie sportu przyznaną przez 

polski związek sportowy.

3. ….................................................................................................................................................

4. ….................................................................................................................................................

5. ….................................................................................................................................................

6. ….................................................................................................................................................

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

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

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

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


