
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sekcji działających
 w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ

………………………………………………….

funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

…………………………………
Data i miejsce złożenia Wniosku

(wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku)

I. Dane Wnioskodawcy 

1) imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

2) adres: ulica ………………………………………………………………………….……….

miejscowość: ………………………………………………………………………………….

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:…………………………..………………………………..
    

gmina: ……………………………….….. powiat: ……………………………..…………………
   

województwo: …………………………………………………………………………….…..
   

kod pocztowy: ………….……. poczta: …………………………………………………………….

   

3) tel.: ……………………..………..…. faks: ………………………………………………..
  

e-mail: …………………………………………. http://.......................................................

4) dane dotyczące trenera/instruktora:

a)   uprawnienia w zakresie sportu/rekreacji (dokumenty potwierdzające załączyć do Wniosku)

b)  doświadczenie  związane  z  prowadzeniem  treningów/zajęć,  imprez
sportowych/rekreacyjnych, rozgrywek sportowych (opisać)

5)  jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej
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II. Szczegółowy zakres rzeczowy funkcjonowania Sekcji 

1. Koncepcji funkcjonowania Sekcji:

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność powołania Sekcji - opis ich przyczyn oraz skutków –

w tym związanych z członkostwem w OSiR w Serocku: 

3. Opis grup adresatów – potencjalnych uczestników:

4. Uzasadnienie  potrzeby  dofinansowania  z  dotacji  Budżetu  Miasta  i  Gminy w Serocku  działań

związanych z działalnością Sekcji, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to

do rozwoju lub upowszechniania sportu/rekreacji wśród mieszkańców gminy:

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat Wnioskodawca otrzymał dotację na  dofinansowanie swojej

działalności związanej z realizacją zadań w przedmiotowym zakresie

6. Zakładane cele realizacji zadań Sekcji oraz sposób ich realizacji 

7. Miejsce realizacji działalności Sekcji 
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8. Ramowy program działalności Sekcji 

9. Harmonogram

Działania Sekcji realizowane w okresie  od  ……………………. do 31 grudnia ……….. r.

Poszczególne działania Sekcji Terminy realizacji

poszczególnych

działań

Podmiot odpowiedzialny za działanie w

zakresie realizowanego działania

10. Zakładane rezultaty funkcjonowania Sekcji 

Zakładane rezultaty
funkcjonowania Sekcji

Planowany poziom osiągnięcia
(wartość docelowa) 

Propozycja monitorowania
rezultatów/źródło informacji o

osiągnięciu wskaźnika

III. Kalkulacja przewidywanych rocznych kosztów działalności Sekcji.

1.  Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.
Rodzaj

kosztów
Ilość

jednostek

Koszt
jednostkowy

(z zł)

Rodzaj
miary

Procentowy
udział sumy
kosztów do
pokrycia z
dotacji do

wys.
całkowitej

kwoty
dotacji

Koszt
całkowity(w

zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego z
finansowych

środków
własnych,
środków z

innych
źródeł w

tym wpłat i
opłat

adresatów
(w zł)

Koszt do
pokrycia z

wkładu
osobowego (w

tym pracy
społecznej
członków i

wolontariuszy)
(w zł)

I Koszty osobowe merytoryczne
1.
2.
3.
4.
OGÓŁEM

Koszty obsługi Sekcji, w tym koszty administracyjne 
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II 1.
2.
3.
OGÓŁEM

III Koszty, związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów
1.
2.
3.
4.
5.
OGÓŁEM

IV
Koszty funkcjonowania Sekcji związane z realizacją działalności
1.
2. 
3. 
4. 
OGÓŁEM

V
Koszty wyposażenia Sekcji, związane z realizacją działalności
1.
2.
3.
4.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
OGÓŁEM

VI
Koszty związane z działaniami promocyjnymi Sekcji
1. 
2.
3. 
4. 
5. 
OGÓŁEM

VII

2. Przewidywane źródła finansowania działalności Sekcji

1 Wnioskowana kwota dotacji zł %
2

Środki finansowe własne
zł %

3
Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe 
wymienione w pkt. 3.1-3.3)

 zł %
3.1

wpłaty i opłaty adresatów
zł %

3.2 środki finansowe z innych źródeł (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)

zł %
3.3

pozostałe
 zł %

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 

członków)  zł %
5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4) zł %

IV. Inne wybrane informacje dotyczące działalności Sekcji
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1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania w działalności Sekcji 

2. Zasoby rzeczowe Wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania w działalności Sekcji

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu
Wnioskodawcy

Data ……………………………. r.

Poświadczenie złożenia Wniosku

Adnotacje urzędowe

   ………..…………………………..
czytelne podpisy osób uprawnionych 

/ pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych w imieniu OSiR w Serocku

5


	1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

