
Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XXIV/170/2020

Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 30 października 2020 r.

…………………………….
       /pieczęć Wnioskodawcy/          

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie sprzyjania rozwojowi

sportu

Nazwa zadania

Okres realizacji

Wnioskowana 
kwota dotacji

1. Wnioskodawca

1) nazwa Wnioskodawcy ………………………………………………………………………..

2) forma prawna ………………………………………………………………………………….

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ……………………………..

4) NIP ……………………………………….. Regon …………………………………………..

5) dokładny adres  siedziby ……………………………………………………………………..

6) tel………………………………….. e-mail …………………………………………………..

7) numer rachunku bankowego

- - - - - -

8) nazwiska  i  imiona  oraz  funkcje  osób  upoważnionych  do  reprezentowania  podmiotu
i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu
(zawierania umów) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9) osoba upoważniona do składania wyjaśnień w sprawie wniosku (imię i nazwisko oraz numer

telefonu) ……………………………………………………………………………………….

10) przedmiot działalności statutowej Wnioskodawcy ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



2. Opis zadania

1) miejsce wykonywania zadania ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania /opis, charakterystyka zadania/ ……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3) harmonogram realizacji zadania

Nazwa działania Opis Termin realizacji Podmiot
odpowiedzialny za
realizację działania

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztu Rodzaj
miary

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy

Koszt
ogółem

z tego

z dotacji ze środków
własnych

z wkładu
osobowego

2) Przewidywane źródła finansowania zadania

Lp. Źródło finansowania zł % udział w całości kosztów

1 Wnioskowana kwota dotacji

2. Środki własne (w tym: środki z innych źródeł 
oraz wpłaty adresatów zadania)

3. Wkład osobowy

4. Ogółem 100%



Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Inne informacje dotyczące zadania

1) Partnerzy biorący udział w realizacji zadania

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

2) Zasoby kadrowe – kwalifikacje osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania

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

3) Dotychczasowe  doświadczenia  w  realizacji  projektów  z  zakresu  rozwoju  sportu
finansowanych ze środków publicznych.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5.  Oświadczenie

Oświadczam(y), że:
a) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu,
b) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
c) w zakresie  związanym z  otwartym konkursem ofert,  w  tym z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. 

Załączniki:
1. Statut Wnioskodawcy
2. Aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
3. …………

…………………………….. …………. ………...……………
pieczęć wnioskodawcy     data podpisy  osób  upoważnionych  

do  składania  oświadczeń  woli  
w imieniu wnioskodawcy 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


