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Złożenie wniosku
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Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach
Programu „Klub” – edycja 2018
I. Podstawa prawna
Podstawa prawna wystąpienia o środki pozostające w dyspozycji ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej:
1. Art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471);
2. § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252)

II. Nazwa zadania
Nazwa zadania

Program „Klub” 2018

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

35 000,00

IV. Dane wnioskodawcy
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwa organizacji
NIP
REGON
Województwo
Powiat
Gmina
Rodzaj gminy
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Telefon
Email

Datacom Software123
5252171560
016263968
mazowieckie
m. st. Warszawa
M.st.Warszawa
Miejska
Warszawa
02-671
Taborowa
105
22 3552137
maciej.malawski@datacom.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 Jan Kowalski
Prezes
2 Anna Nowak
Sekretarz
Osoba upoważniona do kontaktu z MSiT i składania wyjaśnień dot. realizacji zadania w ramach Programu „Klub”
Nr Wyszczególnienie
Dane

1

1
2
3

Imię i nazwisko
telefon
adres e-mail

Anna Nowak
600 789 543
annanowak79@o2.pl

3. Wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie:
Nazwa banku
Bank Zachodni WBK
Numer rachunku bankowego
13 1750 0012 0000 0000 2312 7482
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 ręczna
TAK
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2 koszykówka NIE

V. Forma organizacyjna i okres działalności
Forma organizacyjna

uczniowski klub sportowy wpisany do ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę

Data rejestracji klubu w KRS lub wpisu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu
Data rejestracji klubu
2015-02-02
nr KRS lub pozycja w ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy

25

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
1

Od
2018-03-01

Do
2018-11-15

Województwo
mazowieckie

Powiat
m. st. Warszawa

Gmina
M.st.Warszawa

Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego
Nr
Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów sportowych
Dziewczęta
1

Chłopcy
20

Razem
20

Łączna liczba uczestników
40

42

Liczba osób prowadzących zajęcia i pobierających wynagrodzenie w ramach
2
programu "Klub"
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 Małgorzata Bytkowski
Trener
koszykówka
2 Krzysztof Orzeł
Trener
piłka ręczna
Termin i miejsce realizacji obozu sportowego
Nr
Termin realizacji:
1

Od
2018-08-06

Do
2018-08-12

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego
Nr Rodzaj sprzętu (specyfikacja)
1 koszulki treningowe
2 spodenki treningowe
3 obuwie sportowe
4 piłka ręczna
5 piłka do koszykówki

Miejsce realizacji obozu sportowego:
Województwo
śląskie

Powiat
cieszyński

Liczba sztuk

Gmina
Wisła

Cena
20
20
20
5
5

Suma
39,00
37,90
99,50
106,00
109,00

780,00
758,00
1 990,00
530,00
545,00

2

70

4 603,00

VII. Program Zadania
Program zadania
Wsparciem w ramach Programu Klub objętych będzie 20 zawodniczek koszykówki i 20 zawodników
piłki ręcznej. Program będzie realizowany w okresie od 01-03-2018 r do 15-11-2018 r. Dla
uczestników programu zostaną zorganizowane regularne treningi z zakresu koszykówki dziewcząt i
piłki ręcznej chłopców w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, a także w celu
zdobycia przez uczestników odpowiednich wiadomości i umiejętności, które pozwolą im osiągnąć
jak najlepsze rezultaty sportowe.
Zajęcia będą odbywały się w następujących grupach:
- zajęcia z koszykówki dla dziewcząt w wieku 12-16 lat - dwa razy w tygodniu po 2 godz.
- zajęcia z piłki ręcznej chłopców w wieku 13-16 lat - raz w tygodniu 2 godz.
- zajęcia z piłki ręcznej chłopców w wieku 10 - 12 lat - raz w tygodniu 2 godz.
Łącznie w obu sekcjach planowane jest przeprowadzenie 192 godzin treningów.
W pierwszej połowie sierpnia zostanie zorganizowany obóz sportowy dla 20 zawodniczek
koszykówki. Ma on na celu poprawę sprawności ogólnej, techniki indywidualnej dziewcząt oraz
wewnętrznych relacji w grupie poprzez większą integrację uczestniczek podczas pobytu. Działania
mają na celu również przygotowanie do rywalizacji sportowej. We wszystkich grupach wiekowych
planowana jest rywalizacja na szczeblu powiatu i województwa oraz udział w turniejach
międzywojewódzkich i ogólnopolskich. Działania te będą miały na celu wyselekcjonowanie
najzdolniejszych dzieci i młodzieży przewidzianych do dalszego szkolenia, do czego ma się
również przyczynić współpraca z ligowymi klubami z terenu województwa mazowieckiego. Zostanie
zakupiony sprzęt sportowy, który w znacznym stopniu uatrakcyjni prowadzone zajęcia. Będą
również systematycznie przeprowadzane testy sprawnościowe wśród dziewczynek i chłopców przez
cały okres realizacji projektu mające na celu sprawdzanie stopnia rozwoju pozyskanych
umiejętności.

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

Koszty w zł

Pozycja

1
2
3
4
5

Wkład
własny

Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/:
1. Prowadzenie zajęć sportowych
2. Organizacja obozu/ów sportowego/ych
3. Zakup sprzętu sportowego
4. Wynajem obiektów sportowych (dotyczy wyłącznie kosztów
własnych)

19
2
9
1
5

343,00
520,00
460,00
603,00
760,00

ZE
OGÓŁEM
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki
15 000,00
34 343,00
9 000,00
11 520,00
3 000,00
12 460,00
3 000,00
4 603,00
5 760,00

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 (%)

56,32

Proszę określić źródło wkładu własnego:
Nr Wkład własny
1 Środki własne
2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego

IX. Dodatkowe informacje o planowanym do realizacji zadaniu
1. Pozafinansowy wkład własny (lub inny) w realizację zadania:
Udostępnienie obiektów sportowych ( Hali Sportowej z pełnym wyposażeniem wraz z siłownią, salą
fitness oraz boiskiem zewnętrznym i kompleksem boisk sportowych o sztucznej nawierzchni) przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 36 w Warszawie.
Klub dysponuje własnym sprzętem sportowym.
W ramach wolontariatu będą pracować dwie osoby pomagające przy organizacji obozu sportowego.

2. Udział wolontariuszy:
Nr Liczba
Rola, rodzaj wykonywanej pracy
1
2 pomoc w organizacji obozu sportowego
3. Oświadczam że wnioskodawca:
będzie/ nie będzie

Tak

3

pobierać opłaty od uczestników przedsięwzięcia
Charakterystyka planowanych do pobrania opłat
Od 20 zawodniczek sekcji koszykówki zostanie pobrana jednorazowa składka w wysokości 50 zł/os., która w
całości zostanie przeznaczona na organizację obozu sportowego.

X. Informacje o działalności wnioskodawcy
1. Informacja o liczbie zawodników w klubie do 18. roku życia w podziale na:
Nr Uczestnicy Posiadających
Posiadających
Posiadających
Posiadających Nie
OGÓŁEM
licencje, nie
licencje,
licencje,
licencje
posiadających
będących
będących
będących
ogółem
licencji
członkami kadry
członkami kadry członkami kadry
narodowej ani
narodowej
wojewódzkiej
wojewódzkiej
1 Dziewczęta
5
0
0
5
15
20
2 Chłopcy
15
0
2
17
3
20
20
0
2
22
18
40
2. Informacja o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w
2017 r.:
Informacja o liczbie punktów
12
3. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu rozwijania
sportu (sprawozdanie merytoryczne)
Klub Sportowy swoją działalność rozpoczął ponad 3 lata temu. Zajęcia prowadzone są w dwóch sekcjach: piłka
ręczna (2 grupy treningowe) oraz koszykówka (1 grupa treningowa). Zgodnie ze statutem Klubu, celem
zasadniczym działalności jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, popularyzacja sportu, poprawa
kondycji fizycznej i zdrowia, a także nauka zdrowej rywalizacji sportowej. Klub podejmuje szereg działań, wśród
których znajdują się zajęcia treningowe, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez związki okręgowe,
organizowanie cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych, czy też udział w turniejach sportowych. Do
największych sukcesów minionego roku zaliczyć można 2 miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej młodzików
piłki ręcznej rocznika 2003/2004 (dwóch zawodników otrzymało powołania do kadry wojewódzkiej), oraz 3
miejsce w rozgrywkach klasy junior (rocznik 2002) koszykówka.
4. Informacje dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy.
Zajęcia sekcji piłki ręcznej oraz koszykówki prowadzone są na pełnowymiarowej hali sportowej, użytkowanej
przez Klub na zasadzie porozumienia z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 36 w Warszawie. Obiekt jest w
pełni funkcjonalny i wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy. Zajęcia prowadzone są przez trenerów
posiadających niezbędne wykształcenie. Każda z sekcji korzysta z własnego sprzętu, ale Klub sukcesywnie stara
się doposażać zawodników w nowszy oraz w lepszej klasy sprzęt sportowy.
5. Informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy:
Klub posiada stabilną sytuację finansową, a wszystkie zobowiązania są opłacane bez zbędnej zwłoki.
6. Oświadczam, że wnioskodawca
nie posiada
zaległe/-ych zobowiązania(ń) finansowe/-ych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych lub innych podmiotów.
Załączniki do wniosku (wymagane tylko w wersji papierowej):
- sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o
kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj.
2017 r.; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww. dokumentach, należy dołączyć
stosowną informację uzupełniającą;
- 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,
- statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania 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
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 2018,

4

- środki wskazane w pkt VIII jako "wkład własny" nie pochodzą ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
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

2018-03-01
2018-11-15

5

