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Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach
Programu „Klub” – edycja 2017
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, termin realizacji
Nazwa zadania

Program „Klub” 2017

III. Kwota otrzymanych środków publicznych
Kwota otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp) - w zł
Nr
W roku poprzedzającym złożenie wniosku
W roku bieżącym
1

28 000,00

5 000,00

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

Uczniowski Klub Sportowy "Bazyliszek"
5252171560
016263968
mazowieckie
m. st. Warszawa
M.st.Warszawa
Warszawa
00-082
Senatorska
14
(22) 244-32-64
uksbazyliszek@msit.gov.pl

2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych:
Osoby upoważnione
Nr Imię i nazwisko
1 Witold Witolduk
2 Ewa Ewarska
Osoba upoważniona do kontaktu i składania wyjaśnień
Nr Wyszczególnienie
Dane

Funkcja
Prezes Zarządu
Skarbnik

1

1 Imię i nazwisko
2 telefon
3 adres e-mail

Witold Witolduk
(22) 244-32-00
witold.witolduk@msit.gov.pl

3. Wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie:
Nazwa banku
Narodowy Bank Polski
Numer rachunku bankowego
13 1750 0012 0000 0000 2312 7482
4. Wartość wnioskowanego dofinansowania
15 000 zł – klub wielosekcyjny
Sekcje, o których dofinansowanie wnioskuje klub:
Nr Sporty
1 orientacja sportowa
2 siatkówka

V. Forma organizacyjna i okres działalności
Forma organizacyjna

stowarzyszenie wpisane 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

2013-04-11

Nr KRS lub pozycja w ewidencji właściwej dla firmy 59

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - zakres rzeczowy zadania
Wynagrodzenie szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe
Organizacja obozu sportowego
zakup sprzętu sportowego

Tak
Tak
Tak

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
2017-04-03
2017-11-30
mazowieckie
m. st. Warszawa
Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego
Nr Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów
sportowych
Dziewczęta

Liczba osób prowadzących zajęcia Łączna liczba
sportowe
uczestników
1
14
18
32
4
Termin i miejsce realizacji obozu sportowego
Nr
Termin realizacji:
Miejsce realizacji obozu sportowego:
1

Chłopcy

M.st.Warszawa

Razem

Od

Do

Województwo

Powiat

Gmina

2017-08-21

2017-08-27

podkarpackie

leski

Cisna

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego
Nr Rodzaj sprzętu (specyfikacja)
1
2
3
4

Liczba sztuk

Lampy-czołówki
Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami
Piłki do siatkówki
Koszulki treningowe

Termin realizacji (zakupu)
Data od
Data do

36

18
2
16
28
64
2017-04-01
2017-11-30

VII. Program Zadania
Program zadania
Wsparciem w ramach Programu "Klub" będzie objętych 14 zawodniczek piłki siatkowej oraz 18
zawodników orientacji sportowej w wieku 12-16 lat. Zajęcia będą prowadzone w terminie
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03.04.2017 - 30.11.2017 . Sekcja piłki ręcznej będzie odbywać treningi dwa razy w
tygodniu po jednej godzinie zegarowej, natomiast sekcja orientacji sportowej będzie
odbywać dwugodzinny trening raz w tygodniu. Łącznie planowane jest przeprowadzenie
240 godzin treningów, 3 razy w tygodniu dla obu sekcji.
Sekcja piłki ręcznej będzie odbywać treningi na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w
Warszawie natomiast sekcja orientacji sportowej będzie trenowała w warszawskich
parkach i lasach. Ponadto, dla sekcji piłki siatkowej w drugiej połowie sierpnia
zostanie zorganizowany tygodniowy obóz sportowy. Jego celem będzie poprawa
techniki oraz wydolności organizmu zawodniczek. Trening będzie miał charakter
zgrupowania przygotowawczego do jesiennej części sezonu - obejmie biegi i
marszobiegi, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz zajęcia teoretyczne z taktyki.
W ramach realizacji zadania zostaną zakupione lampy-czołówki, niezbędne do
prowadzenia treningów orientacji sportowej po zmroku oraz siatki, piłki i koszulki do
wykorzystania podczas treningów przez sekcję piłki siatkowej.

VIII. 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)

5 840,00
0,00
3 880,00
1 960,00
0,00

ZE
OGÓŁEM
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki
15 000,00 20 840,00
9 000,00
9 000,00
2 000,00
5 880,00
4 000,00
5 960,00
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 (%)

28,02

Kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (zajęcia sportowe, obóz
sportowy, zakup sprzętu sportowego)
Prowadzenie zajęć:
60 godzin * 4 trenerów * 37,5 zł = 9000 zł;

Sprzęt sportowy:
Lampy-czołówki 18 * 100 zł = 1800 zł;
Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami 2 * 300 zł = 600 zł;
Piłki do siatkówki 16 * 100 zł = 1600 zł;
Koszulki treningowe 28 * 70 zł = 1960 zł;
Obóz sportowy:
7 dni * 14 uczestników * 60 zł = 5880zł;
Całość zadania wyniesie 20 840 zł;

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

IX. Dodatkowe informacje o planowanym do realizacji zadaniu
1. Pozafinansowy wkład własny (lub inny) w realizację zadania:
Część zajęć sportowych będzie realizowana na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Warszawie, przy
którym działa UKS "Bazyliszek". Obiekt jest w pełni funkcjonalny i wyposażony w niezbędny
sprzęt sportowy.
W przeprowadzeniu sprawdzianów dla zawodników z sekcji orientacji w terenie, w szczególności
nocnych, będą nieodpłatnie pomagać sędziowie oraz rodzice.

2. Udział wolontariuszy:
Nr Liczba
Rola, rodzaj wykonywanej pracy
1

2 Pomoc w opiece nad uczestnikami obozu sportowego.

3. Oświadczam że wnioskodawca:
będzie/ nie będzie

będzie

pobierać opłat od uczestników przedsięwzięcia
Charakterystyka planowanych do pobrania opłat

Klub pobiera roczne opłaty członkowskie - 100 zł/os/rok., które są przeznaczone na bieżącą działalność
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statutową klubu.

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
9
14
2 Chłopcy
0
3
2
5
13
18
5
3
2
10
22
32
2. Informacja o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego
młodzieży uzdolnionej w 2016 r.:
Informacja o liczbie punktów
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3. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z
zakresu rozwijania sportu (sprawozdanie merytoryczne)
W roku 2016 Uczniowski Klub Sportowy "Bazyliszek" prowadził działalność w 2
sekcjach: orientacji sportowej oraz piłki siatkowej.
UKS "Bazyliszek" prowadził całoroczne szkolenie w 2 grupach treningowych piłki siatkowej oraz 3
grupach treningowych orientacji sportowej. Łącznie przeprowadzono 930 godzin zajęć sportowych.
Ponadto zawodniczki klubu brały udział w rozgrywkach ligowych (piłka siatkowa), natomiast
zawodnicy z sekcji orientacji terenie brali udział w wojewódzkich oraz ogólnopolskich zawodach.
Do największych sukcesów klubu w 2016 r. należy zaliczyć drugie miejsce siatkarek U-14 w
Mazowieckiej Lidze Okręgowej oraz medale zawodników orientacji sportowej w Mistrzostwach Polski
w biegu na orientację (dystans średni), co zaowocowało powołaniem 3 zawodników klubu do kadry
narodowej. Dzięki dotacji z Urzędu m. st. Warszawy klub został wyposażony w sprzęt sportowy dla
obu naszych sekcji, podpisano również porozumienie na użytkowanie hali sportowej Zespołu Szkół
nr 1 w Warszawie do 2020 r.

W 2015 i 2014 roku prowadzono szkolenie sportowe jednocześnie uczestnicząc w
imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą. Puchar Polski w orientacji
sportowej 2015 r. oraz Mistrzostwa Grupy Wyszehradzkiej 2014 rok.

4. Informacje dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy.
Zajęcia sekcji piłki siatkowej prowadzone są na pełnowymiarowej hali sportowej, użytkowanej
przez klub na zasadzie porozumienia z m. st. Warszawą - właścicielem obiektu. Obiekt jest w
pełni funkcjonalny i wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy. Zajęcia prowadzą:

Andrzej Andrzejewski - trener II klasy siatkówki, pracujący w klubie od 4 lat,
pracujący z dziećmi i młodzieżą od 11 lat.
Cecylia Cecyliowska - absolwentka AWF (kierunek: wychowanie fizyczne),
instruktor piłki siatkowej, prowadząca zajęcia w klubie od 2 lat.
Zajęcia sekcji orientacji sportowej prowadzone są w Warszawskich parkach, lasach,
w terenie miejskim jak i na terenie całego województwa.
Zajęcia chłopców prowadzone są przez:
Emilia Emilianowicz - wielokrotna medalistka Polski w orientacji sportowej,
prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą od 5 lat.
Paweł Pawelski - były reprezentant Polski w orientacji sportowej, pracuje w klubie
od 3 lat, pracuje z dziećmi i młodzieżą od 5 lat.
Każda z sekcji korzysta z własnego sprzętu, ale klub sukcesywnie stara o doposażać
zawodników w nowszy oraz lepszej klasy sprzęt sportowy.

5. Informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy:
Uczniowski Klub Sportowy "Bazyliszek" Warszawa posiada stabilną sytuację finansową,
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 bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy;

- 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 (na każdej stronie przez osoby
uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 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,
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- 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 2017,
- 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.

Przyznana dotacja
Wnioskowana kwota dotacji

Umowa
Numer ewidencyjny
Data zawarcia
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