
…………………………………………………..
(data i miejsce złożenia oferty)

...................................                                                           
(pieczęć oferenta) 

O F E R T A

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

.........................................................................................................
(rodzaj zadania)

w okresie od ..................... do ..............................

składana na podstawie przepisów

uchwały Nr XV/124/12

Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

przez Gminę Wierzbinek

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PRZEZ

Gminę Wierzbinek
(nazwa organu zlecającego)

W KWOCIE    ...................... zł
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I. Dane oferenta:

1)Nazwa i siedziba klubu sportowego……………………………………………………………

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

2) Nazwa banku i nr rachunku…………………………………………………………………….

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

3)Forma prawna…………………………………………………………………………………...

4) Data zarejestrowania podmiotu……………………………………………………………......

5) Aktualny wyciąg z rejestru sądowego bądź ewidencji jednostki nadzoru administracyjnego 

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

6) Cele i zadania statutowe …...................………………………………………………………

7) Posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe............……………………………………

8) Liczba zawodników ćwiczących w klubie…………………………………………………....

9) Liczba członków kadry wojewódzkiej i narodowej we wszystkich kategoriach ………….....

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

10)  Liczba  punktów  zdobytych  przez  klub  w  ogólnopolskim  systemie  współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym udzielenie dotacji …………………......

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

11) Dotychczasowe przedsięwzięcia  i  osiągnięte  efekty w zakresie sportu kwalifikowanego, 

liczba  punktów  zdobytych  przez  klub  w  ogólnopolskim  systemie  współzawodnictwa 

sportowego  dzieci  i  młodzieży  w  roku  poprzedzającym  udzielenie  dotacji 

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

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

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

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

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

II. Harmonogram realizacji zadania

1. Opis ( szczegółowy zakres rzeczowy zadania)

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji poszczególnych działań
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3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania ……………………………………………

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów ( koszty 
merytoryczne i administracyjne 
związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity Z tego z wnioskowanej dotacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
8.
9.
10.
11.
12.

RAZEM

4. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu
……………………………………………………………………………………………………

5. Źródła finansowania zadania:

6. Rozliczenie dotacji – termin 30 listopada 2014r.

7.Wysokość i cele dotychczasowe dotacji udzielonych z budżetu gminy ….................................

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

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

8.  Osoby odpowiedzialne za realizacje  zadania oraz wykorzystanie  i  rozliczenie  przyznanej 

dotacji
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Oświadczam / my, że:
1. Proponowane zadanie  w całości  mieści  się  w zakresie  działalności  naszego klubu  

sportowego,
2. Wszystkie  podane  w  ofercie  i  załącznikach  do  oferty  informacje  są  zgodne  

z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.............................................................................
(pieczątka i podpisy osób uprawnionych)
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