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Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach

Programu „Klub” – edycja 2020

I. Podstawa prawna

Podstawa prawna wystąpienia o środki pozostające w dyspozycji  ministra właściwego 
do spraw kultury fizycznej:

1. Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495),
zwanej dalej „ustawą”.

2. § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

II. Nazwa zadania
Nazwa zadania Program „Klub” 2020

III. Kwota otrzymanych środków publicznych
Kwota otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp) - w zł
Nr W roku poprzedzającym złożenie wniosku W roku bieżącym

1 50 000,00 40 000,00

Pkt za wysokość dofinansowania 0

IV. Dane wnioskodawcy
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwa organizacji Datacom Software123
NIP 5252171560
REGON 016263968
Województwo mazowieckie
Powiat warszawski zachodni

Gmina Ożarów Mazowiecki
Rodzaj gminy Miejsko-wiejska
Miejscowość Jawczyce
Kod pocztowy 05-850
Ulica Szkolna
Numer domu 10
Numer lokalu

Telefon 0 22 123456
Email bramka.gol@wp.pl

2.      Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych:

Osoby upoważnione
Nr Imię i nazwisko Funkcja

1 Korneliusz Wróbel Prezes
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2 Zdzisław Czapla Skarbnik

Osoba upoważniona do kontaktu z MSiT i składania wyjaśnień dot. realizacji zadania w ramach Programu „Klub”
Nr Wyszczególnienie Dane

1 Imię i nazwisko Ryszard Szybki
2 telefon 123456789
3 adres e-mail rysiek.trener@wp.pl

3. Wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie:
Nazwa banku Bank PKS
Numer rachunku bankowego 05 2330 0006 5132 4607 7521 7101
4. Wartość wnioskowanego dofinansowania 15 000 zł – klub wielosekcyjny
Po wyborze pola "należy/nie należy", proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy wygląd wniosku.
Sekcje, o których dofinansowanie wnioskuje klub:
Nr Sporty Należy / nie należy do polskiego związku sportowego Nazwa związku

1 piłka nożna TAK Polski Związek Piłki Nożnej
2 piłka siatkowa TAK Polski Związek Piłki Siatkowej

V. Forma organizacyjna i okres działalności
Forma organizacyjna stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Data rejestracji klubu w KRS lub wpisu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu
Data rejestracji klubu 2010-10-01

nr KRS lub pozycja w ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
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VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - zakres rzeczowy zadania
Wynagrodzenie szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe
Organizacja obozu sportowego
zakup sprzętu sportowego

Po wyborze zakresu wnioskowanego dofinansowania, proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy
wygląd wniosku.
Termin i miejsce realizacji zajęć sportowych:
Nr Termin realizacji Miejsce realizacji zajęć sportowych

Od Do Województwo Powiat Gmina

1 2020-01-02 2020-11-15 mazowieckie warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki

Pkt za okres prowadzenia zajęć 0

Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego
Nr Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów sportowych

Dziewczęta Chłopcy Razem Łączna liczba uczestników

1 15 40 55 57

Pkt za liczbę uczestników 0

Liczba osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach
programu "Klub"

2

Po wyborze liczby osób prowadzących zajęcia, proszę zapisać pracę. Dokonany wybór wpłynie na dalszy wygląd
wniosku.
Lista osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach programu "Klub"
Nr Imię i nazwisko Uprawnienia Nazwa sportu

1 Ryszard Szybki Trener piłka nożna
2 Magdalena Przybyła Trener piła siatkowa

Termin i miejsce realizacji obozu sportowego
Nr Termin realizacji: Miejsce realizacji obozu sportowego:

Od Do Województwo Powiat Gmina

1 2020-07-01 2020-07-08 lubelskie biłgorajski Biłgoraj

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego
Nr Rodzaj sprzętu (specyfikacja) Liczba sztuk Cena Suma
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1 Buty piłkarskie 20 130,00 2 600,00
2 Rękawice bramkarskie 4 95,00 380,00
3 Dresy 20 140,00 2 800,00
4 Piłka siatkowa 3 210,00 630,00
5 Siatka do siatkówki 3 290,00 870,00
6 Piłka treningowa do piłki nożnej 20 100,00 2 000,00

70 965,00 9 280,00

VII. Program Zadania
Program zadania
Wsparciem w ramach Programu "Klub" zostanie objętych 20 zawodników piłki nożnej 35 zawodniczek i 
zawodników piłki siatkowej w wieku 11-14 lat. Zajęcia z piłki nożnej prowadzić będzie trener Ryszard Szybki 2 
razy w tygodniu po 90 minut a zajęcia z piłki siatkowej 3 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe poprowadzi 
trenerka Magdalena Przybyła.  Zajęcia odbywać się będą  w Szkole Podstawowej nr 5 w Jawczycach. W czasie 
wakacji w dniach od 1-8.07.2020 r. w Biłgoraju zostanie zorganizowany obóz sportowy dla uczestników 
Programu.

VIII. Kalkulacja kosztów zadania - preliminarz kosztów finansowych.
Koszty
Nr Koszty w zł

Pozycja Wkład
własny

ZE
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki

OGÓŁEM

1 Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/: 8 280,00 15 000,00 23 280,00
2 1. Prowadzenie zajęć sportowych 0,00 9 000,00 9 000,00
3 2. Organizacja obozu/ów sportowego/ych 4 000,00 1 000,00 5 000,00
4 3. Zakup sprzętu sportowego 4 280,00 5 000,00 9 280,00
5 4. Wynajem obiektów sportowych (dotyczy wyłącznie kosztów

własnych)
0,00 0,00

W przypadku, kiedy klub sportowy wnioskuje o dofinansowanie zarówno organizacji obozu sportowego, jak i
zakupu sprzętu sportowego, łączna kwota dotacji ze środków MSiT na te elementy zadania musi wynosić 4 tys. zł
dla klubu jednosekcyjnego lub 6 tys. zł dla klubu wielosekcyjnego

Udział wkładu własnego (%) 35,57
Pkt za wkład własny 0

Proszę określić źródło wkładu własnego:
Nr Wkład własny

1 Budżet jednostek samorządu terytorialnego

IX. Dodatkowe informacje o planowanym do realizacji zadaniu
1. Pozafinansowy wkład własny (lub inny) w realizację zadania:
Praca pomocy medycznej podczas rozgrywania zawodów. W realizację projektu zaangażowany jest zarząd, 
członkowie Klubu oraz rodzice beneficjentów Programu, w tym również w przygotowaniu oferty. Klub korzysta 
nieodpłatnie z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 5 w Jawczycach. Do bezpłatnej dyspozycji 
zawodników udostępniona jest także siłownia z pełnym wyposażeniem a także bieżnia i urządzenia 
lekkoatletyczne. Prowadzenie księgowości zadania opieka nad dziećmi podczas wyjazdów na mecze prowadzona 
jest na zasadzie wolontariatu. 

2. Udział wolontariuszy:
Nr Liczba Rola, rodzaj wykonywanej pracy

1 4 Pomoc przy koszeniu trawy na boisku, opieka nad dziećmi podczas wyjazdów na mecze oraz obóz 
sportowy.

Pkt za liczbę wolontariuszy 0
3. Oświadczam że wnioskodawca:
będzie/ nie będzie Nie
Pkt za wysokość składek 0
pobierać opłaty od uczestników przedsięwzięcia
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X. Informacje o działalności wnioskodawcy
1. Informacja o liczbie zawodników w klubie do 18. roku życia w podziale na:
Nr Uczestnicy Posiadających

licencje, nie
będących
członkami kadry
narodowej ani
wojewódzkiej

Posiadających
licencje,
będących
członkami kadry
narodowej

Posiadających
licencje,
będących
członkami kadry
wojewódzkiej

Posiadających
licencje
ogółem

Nie
posiadających
licencji

OGÓŁEM

1 Dziewczęta 15 0 0 15 0 15
2 Chłopcy 20 0 20 40 0 40

35 0 20 55 0 55

2. Informacja o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w
2019 r.:
Informacja o liczbie punktów 55
3. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu rozwijania
sportu (sprawozdanie merytoryczne)
Nasz Klub istnieje od 2010 roku i od tej pory prowadzi systematyczne szkolenia w zakresie piłki nożnej i piłki 
siatkowej. Stawiamy sobie za cel wychowanie dzieci i młodzieży poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla 
aktywności fizycznej, zaszczepienie w nich zasad gry fair play oraz naukę zdrowego stylu życia.  Do Programu 
"Klub" przystępujemy po raz drugi. W latach 2015-2018  byliśmy organizatorem wielu imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin dzięki dotacjom ze środków Gminy Ożarów Mazowiecki. W ubiegłym roku nasi 
zawodnicy uzyskali wysokie noty nie tylko w wojewódzkich, lecz także ogólnopolskich zawodach sportowych oraz 
brali udział w turniejach charytatywnych. W swoich działaniach sportowych od wielu lat Klub jest nastawiony na 
pomoc dzieciom z rodzin o bardzo niskim uposażeniu oraz zagrożonych społecznym wykluczeniem.

4. Informacje dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy.
Boiska i sale gimnastyczne spełniają wymagane normy dla bezpiecznego uprawiania sportu. Do 
bezpłatnej dyspozycji zawodników udostępniona jest  siłownia z pełnym wyposażeniem a także  
bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i 
młodzieży. 
W ubiegłym roku również uczestniczyliśmy w Programie Klub. Zadanie zostało zrealizowane i 
rozliczone zgodnie z umową. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Naszym celem jest stworzenie młodzieży warunków dla zdrowej rywalizacji sportowej 
oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej.
5. Informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy:
Klub posiada stabilną sytuację finansową. Nie posiadamy żadnych zaległości finansowych a wszelkich płatności 
dokonujemy w terminie.

6. Oświadczam, że wnioskodawca nie posiada
zaległe/-ych zobowiązania(ń) finansowe/-ych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych lub innych podmiotów.

Ważne! Wymagane skany załączników należy dołączyć przed wysłaniem wniosku klikając w zakładkę
"DOKUMENTY", a następnie w przycisk "Dodaj dokument" lub "Dodaj wiele dokumentów".
Załączniki do wniosku: 

Sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351 z późn. zm.), zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy, tj. 2018 r. w przypadku wniosków składanych w 2019 r. lub sprawozdanie finansowe z
2019 r. w przypadku wniosków składanych w 2020 r..; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww.
dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę
otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku:
Sprawozdanie finansowe
Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację
sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację
daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona,
nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu:
Aktualny odpis lub wydruk komputerowy
Statut wnioskodawcy
Oświadczam, że:
- uczestnikami zajęć i obozów sportowych dofinansowanych w ramach Programu „Klub” będą wyłącznie dzieci i
młodzież do 18. roku życia
-
- proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki
-
- wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym faktycznym
-
- okres działalności klubu, zgodnie ze stosownym dokumentem rejestrowym (KRS lub wpis do ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu) wynosi co najmniej 3 lata
-
- wszystkie dane zawarte w załączonym wydruku komputerowym lub wyciągu z aktualnej informacji o
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wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, lub aktualnym wyciągu z innego rejestru lub ewidencji
właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy są aktualne na dzień składania wniosku
-
- zapoznałem/am się z treścią Programu „Klub” na rok 2020
-
- środki wskazane w pkt VIII jako "wkład własny" nie pochodzą ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
-
- kwota pozyskana ze środków publicznych deklarowana we wniosku jest potwierdzona w załączonych
dokumentach finansowych
-

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./

Imię i Nazwisko Funkcja/Stanowisko Pieczęć i podpis

   

   

   

(Pole wypełniane ręcznie)

Uwaga!
W przypadku podania nieprawdziwych informacji nt. środków przyznanych przez inne instytucje, Ministerstwo
Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

Umowa
Numer umowy

Data zawarcia

Data od

Data do

Suma kontrolna
Suma kontrolna - złożenie wniosku c53d38bb637fad304be274c900699f55a6973004
Suma kontrolna - weryfikacja wniosku

Czy wniosek był weryfikowany? nie

Czy wniosek był aktualizowany? nie

Data wysłania
Data wysłania

o godzinie
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