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* Piecze6 Urzqdu z datq wplywu wniosku

WNIOSEK
o przyznanie dotacji w kwocie 5490,00 na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwa
,,Rozw6j dzieci i mlodzie2y poprzez udzial w rozgrwkach pikarskich". (-jak w poz. 11.1.)

realizowanego w okresie od 15.08.2016 do 12.11 .2016

l. Dane dotyczqce Wnioskodawcy

1. Pelna nazwa klubu sportowego Klub Sportowy Leszczyny
2. Fotma prawna Klub sportowy nie prowadzqcy dzialalnosci gospodarczej
3. Numer w Krajowym Reiestrze Sqdowym lub w innym rejestrze* ewidencja klub6w sportowych

Starosty Powiatu Rybnickiego pod poz.94
4. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia 25 .02.2016
5. NtP 6423194032 REGON 363836467
6. Dokladny adres: miejscowo66 Leszczyny ul. Moniuszki 1dl6

Gmina CzeMionka-Leszczyny powiat Rybnicki
wojew6dztwo Slaskie

7. Tel. 503049755 faks ..................
e e-mail: !g!gg4g4y1y1@9p!pl http:// ..................

8. Nazwa banku i numer rachunku, na kl6ry pzekazana ma by6 dotacja O.K Bank Spoldzielczy
3084541 0952031 0061 1 7690001

9. Nazwiska i imiona oraz funkcje / stanowiska os6b statutowo upowaznionych do
reprezentowania organizacji pozarzqdowej w kontaktach zewnQtrznych i posiadajqcych
zdolno6d do podejmowania zobowiazai finansowych w imieniu organizacji pozaeqdowej
( w tym zawierania um6w) Tomasz 

^c>lkiewicz 
- Prezes , Mateusz Leonard - Wiceprezes

10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujqcej projekt, o kt6rym
mowa w pkt ll.
Klub sportowy Leszczyny ul. Moniuszki 1d/6 tel 503049755

11. Osoba upowa2niona do skladania wyjasnie6 i uzupelnieh dotyczacych wniosku o dotacjq (imie
i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Mateusz Leonard Tel 503049755

1 2. Przedmiot dzialalno6ci statutowej wnioskodawcy:
a/ dzialalno66 statutowa odplatna - Nie dotyczy
b/ dzialalno6i statutowa nieodplatna - Wspoldzialanie z organami samorzqd6w teMorialnych i

organami wladz pahstwowych w celu zapewnienia czlonkom Klubu wlaSciwych warunk6w do
uprawiania sportu,
- Zrzeszanie czlonk6w, firm, instytucji i os6b fizycznych chcqcych wspiera6 statutowa dzialalnos6
Klubu
- Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i miqdzynarodowej,
- Propagowanie pilki no2nej w6r6d zrzeszonych czlonk6w i ogolu spoleczeflstwa
- Prowadzenie dzialalnosci szkoleniowe.i i naukowej, w celu podnoszenia umiejQtnosci dzieci
uprawiajecych pilke no2nA
- Organizowanie zawod6w lokalnych, krajowych i miedzynarodowych
- Publikowanie material6w propagandowych i szkoleniowych.
- Wspolpraca z Polskim Zwiqzkiem Pilki No2nej, Okregowymi Zwiqzkami Pilki No2neJ i innymi
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podm iotam i dziatajqcym i na rzecz pilki no2nej.
- Wspolpraca z innymi Zwiqzkami i organizacjami sportowymi, oraz innymi pomiotami dzialajqcymi na
rzecz innych dyscyplin sportu realizowanych przez Klub.
-Pomoc w zapewnieniu sprzqtu sportowego dla uczestnikow uprawiajqcych pilkq no2nq.
- Pomoc w zapewnieniu sprzqtu sportowego dla uczestnik6w uprawiajqcych inne dyscypliny sportowe
realizowane przez Klub.
- Popularyzowanie higienicznego trybu 2ycia,
- Zdobywanie Srodkow finansowych i materialnych w celu intensyfikacji szkoleh i dzialafi
propagandowych.
- Prowadzenie wlasnejwitryny internetowejjako oSrodka informacji o dzialalno6ci,
- DzialalnoSi na rzecz dobrego imienia Srodowiska zwiqzanego z Klubem Sportowym Leszczyny.
- lnne dzialania realizujqce cele statutowe Klubu

1 3. Jezeli wnioskodawca prowadzi dzialalnoSi gospodarczE

:1 ::':: ::l: : :: ::,{::[:&'.'# : ::: :111

:1"'**l::::::i1::::::::'"*:'R;;;;iy;=t : :: :t t

ll. Opis proiektu:

1. Nazwa projektu '. ,,Rozw6j dzieci i mlodzie2y poprzez udzial w rozgrywkach pilkarskich"
2. Cel publiczny projektu, jaki klub chce osiqgnq6 : Rozpowszechnianie kultury fizycznej u dzieci

i doroslych gminy Czerwionka Leszczyny, promowad zdrowe zasady fair play u dzieci i

doroslych, godne reprezentowanie gminy w rozgrywkach podokrqgu Rybnik , zapewnienie
optymalnego rozwoju fizycznego u dzieci, spqdzanie wolnego czasu poprzez sport.

3. Cel sportowy projektu : Szkolenie dzieci rocznikow 2009/2011, podniesienie umiejqtno6ci
pilkarskich w5r6d dzieci i mlodzie2y, osiqgniqcie lokat miqdzy 6 a 8 miejscem w rozgryrukach
C-klasy Rybnik .

4. Miejsce wykonywania projektu (*adekwatne do jego opisu i harmonogramu): Zajqcia i mecze
rozgry,vane bqdq na boisku w Leszczynach oraz na boiskach druzyn przeciwnych.

5. Szczegolowy opis dzialai w zakresie realizacji projektu /sp6jny z kosztorysem/
Nasze zadanie skierowane bqdzie do dzieci w wieku 5-7 lat (20 osob) oraz mlodziely i

doroslych mieszkahc6w gminy Czerwionka-Leszczyny w wieku 16-36 lat (20 osob). W
miesiqcu sierpniu rozpoczniemy treningi z dziecmi, treningi prowadzi6 bqdzie wykwalifikowany
trener. Zlqcia odbywad siq bqdq dwa razy w tygodniu ka2dego miesiqca (26 treningow). Do
przeprowadzenia trening6w potrzebne sq nastqpujqce koszta: 6 pilek dla dzieci, posilek
regeneracyjny dla dzieci po treningu, oplata trenera. Dru2yna senior6w 16-36 lat (20 os6b)
trenowa6 bqdzie dwa razy w tygodniu (26 trening6w), koszty to: Oplata trenera , 6 pilek
poniewa2 pilki dla doroslych r62niqsiq rozmiarem. W soboty bqd2 niedziele druzyna senior6w
rozgrywa6 bqdzie mecze na szczeblu podokrqg Rybnik, koszty niezbqdne do udzialu w
rozgrywkach to: Oplata sqdziego 6 meczy domowych, oplata za paliwo na mecze wyjazdowe
6 wyjazd6w, badania lekarskie niezbqdne do udzialu w rozgrywkach (20 zawodnikow), posilek
regeneracyjny po zawodach, wody mineralne, wyposa2enie apteczki, Srodki czystoSci oraz
wapno do przygotowania boiska przed meczem. Poprzez te zadania chcemy promowa6
zdrowy lryb 2ycia, zasady fair play, chcemy pokazat dzieciom, mlodzie2y i doroslym 2e sport
jest zabawq i mile spqdzonym czasem wolnym dziqki kt6remu mogE siq oderwac od
problemow 2ycia codziennego a zatazem nie dad siq wciqgnq6 w zle towarzystwo i nalogi.

6. Harmonogram dzialafi (nalezy poda6 terminy rozpoczqcia i zakoriczenia poszczegolnych
dzialah oraz liczbowe okre6lenie skali planowanych dzialafi przy realizacji projektu z zakresu rozwoju
sportu tzn. miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba Swiadczefr udzielanych tygodniowo,
m iesiqcznie, liczba adresatow):

Projekt z zakresu rozwoju sportu realizowany w okresie od 15.08.2016 do 12.11.2016

-p Nazwa dzialania w Termin Liczbowe Liczba Wnioskodawca lub
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zakresie realizacji projektu z
zakresu rozwoju sportu

rozpoczQcra
izakofczenia

realizacji
poszczegolnych

dzialah

rkre5lenie skali
planowanych

dzialah

adresat6w inny podmiot
odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie
realizowanego zadania

1. Realizacja program6w
szkolenia sportowego: np.
obozy szkoleniowe, treningi w
salach gimnastycznych, turnieje,
sparingi, itp.

1.1 Zalqcia treningowe
senior6w, dziecigrupy
przygotowawczej

15.08.2016-
12.11.2016

2x w tygodniu
ka2da dru2yna
po 2 godziny

40 Trener

2. Zakup sprzqtu sportowego:
np. pilki, dresy, obuwie
sportowe, ochraniacze,
getry, itp.

2.1 zakup pilek
treningowych

15.08.2016-
15.09.2016

12 sA. 40
zawodnik
6w

Zarzqd klubu
,zawodnicy, trener

3. Organizacja zawod6w
sportowych lub
uczestnictwa w takich
zawodach, np: oplaty
zwiqzkowe, transport,
koszty sanitarno -
medyczne, napoje, oplaty
sqdziowskie, nagrody,
poczqstunek dla
zawodnik6w.

3.1 Regulowanie oplat
sqdziowskich druzyny
senior6w

15.08.2016-
12.11.2016

6 meczy
domowych w
rundzie
jesiennej

3 sqdziow
x 6 meczy
=18

Zarzqdklubu
,zawodnicy, trener

3.2 Oplata za paliwo na
mecze wyjazdowe druzyny
seniorskiej

15.08.2016-
12.11.2016

6 meczy
wyjazdowych
Srednio 30 km
x 6= 180 km

20
zawodnik
6w

Zarzqd klubu,
zawodnicy, trener
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3.3 Zakup artykutow
spozywczych (napoje)

15.08.2016-
12.1',t.2016

100 zgrzewek
wody

mineralnej(1
zgrzewka = 6
butelek 1,5 l),

razem 600
butelek

40

'od
w

Zarzqd, trener,
Gospodarz.

3.4 Poczqstunek dla
zawodnik6w

15.08.2016-
12.11.2016

2 x w tygodniu
przezlT
tygodni = 34
poczqstunki

40
zawodnik
6w

Zawodnicy, trener

3.5 Optata za badania
lekarskie zawodnik6w przed
rozgrywkami

15.08.2016-
15.09.2016

1 20
zawodnik
6w

Zarzqd, trener,
zawodnicy.

3.6. Wyposazenie apteczki
w Srodki medyczne: lodu
sztucznego, banda2y,
rqkawiczek ochronnych,
wody utlenionej, spray itp

15.08.2016-
12.11.2016

5 bandazy,
no2yce,
napoje

energetyzujqc
e,2 pary

rqkawiczek
ochronnych, 5

szt.
Zamra2aczy,
plastry, husta,
koc termiczny

itp.

40
zawodnik

6w

Zarzqd

4, Korzystanie z obiekt6w
sportowych dla cel6w
szkolenia sportowego. Np.
gospodarz, zakup wapna,
nawoz6w, trawy, paliwo do
kosiarki, media, materialy
do drobnych napraw.

4.1. zakup nawoz6w, trawy,
piasku, zakup paliwa do
kosiarki, zakup Srodk6w
czyszczqcych BHP ( proszki
do prania, mydlo, papier
toaletowy itd.)

15.08.2016-
12.11.2016

90 dni 40
zawodnik

6w

Zarzqd, gospodarz,

5. Sfinansowanie
wynagrodzenia kadry
szkoleniowej - optaty

trenerow i instruktor6w
sportu.

5.1 . Zawieranie um6w,
regulowanie oplat dla
trenera dru2yny rocznika
200912011

15.08.2016-
12.11.2016

2 x w tygodniu
przez okres

realizacji
projektu

40
zawodnik

ow

Zarzqd, zawodnicy

7 . Zakladane rezultaty realizaQi projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy:

Zal. Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu" str. 4



8.

-Objqcie projektem 40 os6b.
- Podniesienie sprawno6ci fizycznej dzieci, mlodziezy i doroslych gminy Czerwionka-
Leszczyny (40 osob).
- Nauczen ie dzieci wspolpracy dziqki grq zespolowym.
-Zorganizowanie 6 meczy domowych w rozgrywkach.
-Zorganizowan ie turn ieju d la dzieci.
-Osiqgniqcie lokaty 3-6 miejsce w rozgrywkach C-klasy .

Deklaracja pobierania lub nie pobierania wynagrodzenia od beneficjentow / adresat6w
projektu:

W ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie Swiadczefr pieniqznych od adresat6w
zadania.

lll. Kalkulacja pzewidylanych koszt6w realizacji projektu :

Catkowity koszt finansowy projektu 6100 zl.(slownie: sze56 tysiqcy sto .zt).
z tego:

a/ wnioskowana kwota dotacji ( w ztotych) 5490 zt

b/ kwota Srodk6w wlasnych ( w zlotych) 610 zl.

2. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w:

1.

Rozdaj koszt6w
(zadanie)

Nazwa pozycji
kosztorysu

Realizacja program6w
szkolenia sportowego:
np. obozy szkoleniowe, treningi
w salach gimnastycznych,
turnieje, sparingi, itp.

Razem zadanie nr 1:

Zakup sprzqtu sporto-
wego:
np. pilki, dresy, obuwie
sportowe, stroje sportowe,
ochraniacze, getry, itp.

l.Regulowanie oplat
sqdziowskich druzyny
senior6w

Pokrycie koszt6w organi-
zowania zawod6w spor-
towych lub uczestnictwa

Zat. Nr 1 - Wniosek o pnyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu roztttoju spottu" str. 5
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w takich zawodach, np:
oplaty zwiqzkowe, transport, ko-
szty sanitarno-medyczne, napo-
je, oplaty sqdziowskie, nagrody,
poczQstunek dla zarrcdnik6w.

2.Oplata za paliwo na
mecze wyjazdowe
druzyny seniorskiej

6 170 1020 1020 0

3.Zakup artykul6w
spozywczych (napoje)

100 2 200 200 0

4.Poczqstunek dla
zawodnikow

34 20 680 560 120

S.Optata za badania
lekarskie zawodnik6w
przed rozgrywkami

20 30 600 600 0

6. Wyposazenie
apteczki w Srodki
medyczne: lodu
sztucznego, banda2y,
rqkawiczek
ochronnych, wody
utlenionej, spray itp

1 210 210 210 0

Razem zadanie nr 3: 167 547 3400 3190 210

4. Pokrycie koszt6w korzy-
stania z obiekt6w sporto-
wych dla cel6w szkolenia
sportowego. np:wynagrodze-
nie gospodaza, zakup wapna,
nauioz6w kawy, paliwo do
kosiarki, media, materialy do
drobnych napraw.

1. zakup nawoz6w,
trawy, piasku, zakup
paliwa do kosiarki,
zakup Srodk6w
czyszczqcych BHP (
proszkido prania,
mydlo, papier
toaletowy itd.)

1 300 300 300 0

2.

3.

4.

Razem zadanie nr 4: 1 300 300 300 0

5. Sfinansowanie wynagro-
dzenia kadry szkoleniowej
- oplaty trener6w i instruktor6w
sportu.

1. Zawieranie um6w,
regulowanie oplat dla
trenera dru2yny
rocznika 200912011

3 400 1200 1200 0

2.

3.

4.

Razem zadanie nr 5: 3 400 1200 '1200 0

Ogolem:
183 1347 6100 5490 610

3. Kosztorys ze wzglqdu na 2r6dlo finansowania:

finansowania Kwotaw zl I o/o
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1. Wnioskowana kwota dotacji. 5490 90%

2. Srodkifinansowe wlasne - ogolem:
z teqo:

610 10o/o

a/ wplaty i oplaty uczestnik6w projektu - z jakiego tytulu

b/ sponsorzy (lqcznie publiczni i prywatni) - nalezy podad naz.nteotaz
podstawq przyznania lub zapewnienia Srodk6w finansowych

c/ inne (poda6 jakie)

OGOt-EM: 61 00 100,00%

4. Uwagi mogace miel znaczenie przy ocenie kosztorysu (*uzasadnienie niezbqdno*ci
poniesienia wszystkich koszt6w i ich zwiqzek z realizowanym projektem).
Oplacenie ubezpieczenia dru2yn, oplacenie wpisowego do pod okrqgu Rybnik oraz zgloszenie

dru2yny koszty poniesione z 6rodk6w wlasnych.

5. Pozafinansowy wklad wlasny w realizacjq zadania (np. wklad wlasny Eeczowy i osobowy, np.
praca wolontariuszy, lokal, materialy itp.) z orientacyjne wycenq - (nie ujmowac zapis6w
wykazanych pkt. lV.1 .1 i 1.2)

lV. lnne informacje dotyczqce projektu

1. MozliwoS6 realizacji projektu przez wnioskodawcq:
llbaza sportowa, obiekty, lokale wazz informacjqo ich stanie technicznym,
Obiekt znajduje siq w Leszczynach przy ul. Brzozowej 1

2l zasoby tzeczowe - sprzqt sportowy, stroje itp., wraz z informacjq o stanie technicznym,
Kamizeli treningowe 20 sZ, pacholki 20 szt, stroje komplety, bramki ,10 pilek,drabinka treningowa
rzeczy w stanie dobrym.

3/ kadra szkoleniowa - w przeliczeniu na etaty wraz z podaniem kwalifikacji.
Kadra szkoleniowa: Piotr Bukowiec trener grupy dzieci rocznika 2009/2011 oraz dru2yny

seniorskiej, kwalifikacje licencja trenera UEFA B .

2. Dotychczasowe do5wiadczenia w realizacji projekt6w z zakresu rozwoju sportu: Klub nowo
powstaly pierwszy raz ubiegamy siq o dotacjq.
1/ we wspotyacy z Gmin4 - tradycje, pewno56, solidnoSc, rzetelno66, terminowo5i:

2/ prawidlowo66 wykorzystania i rozliczenia otrzymanych Srodk6w dotacyjnych (wezwania,
poprawki, nieterminowe rozliczenie itp.):
Ubiegamy siq po raz pierwszy o dotacjq
3/ wyniki i osiqgniqcia klubu sportowego we wspolzawodnictwie sportowym w trakcie
ostatniego sezonu: bqdzie to nasz pienvszy start w rozgryrukach.
ln(ormacje dotyczqce planowanych rozgrywek / zawod6w:
1/.11056 zawodnik6w zgloszonych do rozgrywek - zalqczyl listy zawodnik6w uprawnionych do
'{ry przez wla6ciwy polski zwiqzek sportowy.
Ze wzglqdu na prowadzonq selekcje dolqczamy listq zawodnikow trenujqcych w naszym

klubie a /istq potwierdzonq przez polski zwiqzek pitki no2nej dostarczymy w miesiqcu sierpniu.
2l planowana ilo6c kilometr6w na dojazdy na mecze (zawody) wyjazdowe - razem dla
wszystkich dru2yn w danym roku kalenda'zorym, z orientacyjnAWycenE:
6 meczy wyjazdowych= 180 km 5r. 30 km jeden mecz
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Na ka2dy z meczy 4 samochody x30 km = 120 km
1 km= 1,4121
3/ planowana ilo56 mecz6w (zawod6w, turniej6w), organizowanych jako gospodarz
z podaniem szczebli rozgrywkowych dla poszczeg6lnych druzyn.
6 meczy jako gospodarz - C klasa podokreg Rybnik.
4/ aktualny poziom ligi rozgrywkowej druzyny senior6w.
C klas podokreg Rybnik

3. Dodatkowe uwagi lub inne informacje wnioskodawcy.

O6;wiadczam(-my), 2e:

1. Proponowany proiekt w calosci mie6ci sie w zakresie dzialalnosci statutowej wnioskodawcy.
2. W ramach skladanego wniosku przewidujemy niepobieranie oplat od adresat6w zadania.
3. Wnioskodawca jest zwiazany ninie.iszym wnioskiem przez okres do dnia 12.1 1.2016
4. Wszystkie podane we wniosku informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.
5. O6wiadczamy, ze klub sportowy nie ma zadluzenia wobec Gminy.

XS LESZCATNY
,I+238 CZERWONI(A-LESZCZYNY

NtP _ 6423194032
REGON - 363836467

(pieczq6 wnioskodawcy) (podpis osoby upowa2nionej lub podpisy
os6b upowaznionych do skladania oswiad-
czeh woli w imieniu wnioskodawcy)

Zalaczniki i ewentualne referencie:

Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzajqce status prawny wnioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentujacych.
Potwierdzone za zgodno66 z oryginalem kserokopie:
a/ uchwaly w sprawie p,zyznania klubowi licencji przez Polski Zwiazek Sportowy
uprawniaj4cq do uczestnictwa w zorganizowanych rozgrywkach
b/ aktualnie posiadane wazne licenc.je trener6w (instruktor6w).

3. O6wiadczenie o prowadzeniu szkolenia senior6w i druzyn mtodziezowych wraz z informacjq
o ilosci druzyn izawodnik6w - zalqczy6 listy zawodnik6w uprawnionych do gry przez wlasciwy
polski zwiqzek sportowy.

4. O6wiadczenie os6b upowa2nionych, Ze w statucie klubu nie zaszly 2adne zmiany.

Po6wiadczenie zlo2enia wniosku

1.

2.

Adnotacje urzedowe (wypelnia organ przfznajacy dotac.ie)
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