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n/pieczęć wnioskodawcy/ 

 

Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego: 

„zajęcia sportowe dla uczniów” 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

 

 

Podstawa prawna wystąpienia o środki  Ministerstwa Sportu i Turystyki: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć  

ze środków Funduszu Zajęć Sportowych  dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz.1290)   
 

I. Nazwa zadania: „zajęcia  sportowe  dla uczniów”  

Zadanie nr 1: upowszechnianie sportów zimowych  /  zadanie nr 2: upowszechnianie pływania/ 

zadanie nr 3 upowszechnianie lekkiej atletyki  (niepotrzebne skreślić) 
  

pn: (proszę wpisać nazwę własną zadania)  

Nauka pływania dla uczniów  klas I - III oraz zajęcia z doskonalenia pływania  dla uczniów klas 

IV – VI 
 

II. Kwoty środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymane w roku złożenia wniosku - 2012 r. – 

50 000,00 złotych           i roku go poprzedzającym      2011 r. – 45 000,00  

III. Wysokość nakładów finansowych, zaplanowanych w projekcie budżetu wnioskodawcy, z przeznaczeniem 

na zadania z zakresu kultury fizycznej: plan na 2013 r. – 120 000,00 złotych 

 

   IV. Informacje o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy wniosek (w zakresie  

sportu dzieci i młodzieży) oraz o korzystaniu z dotacji celowych w ramach środków publicznych.   

      Stowarzyszenie   posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, od 2004 roku realizowane było 8 

projektów finansowanych – 5 ze środków samorządu lokalnego , w tym „nauka pływania z 

elementami gimnastyki korekcyjnej”, 2 ze środków unijnych oraz 1 projekt ze środków budżetu 

państwa na łączną kwotę 78 tysięcy złotych. Wszystkie projekty realizowane i rozliczane  były 

terminowo, nie było zastrzeżeń do części merytorycznej jak też do finansowej przedstawianej 

dokumentacji.  

V. Informacje o wnioskodawcy: 

 

1. Pełna nazwa wnioskodawcy 

 

Stowarzyszenie „Dla Dobra Dziecka” 

2. Dokładny adres:  

Województwo  mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Stoczek  

ulica Szkolna, nr domu  1,  nr lokalu  

miejscowość  Wola,   kod pocztowy  07-100,   poczta  Stoczek 

numer telefonu  48 24 899 00 00,   faksu  48 24 899 00 01, e-mail:   dladobradziecka@wp.pl  

3. NIP  1010101010 REGON  099999999 

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:  

Bank Spółdzielczy w Stoczku 
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 27 0101 0000 0202 0101 0202 0000 

5. Status prawny wnioskodawcy  

stowarzyszenie  

Zaświadczenie z rejestru /ewidencji:  

a/ Nr  05498822     w Krajowym Rejestrze Sądowym 

b/ - 

        ( podać nazwę ewidencji  właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy ) 

 

      Należy dołączyć:  

 aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź 

informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy. Wszystkie dane 

zawarte w załączonym dokumencie  są aktualne na dzień składania oferty. 

 statut (dot. klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz innych organizacji 

pozarządowych) 

6. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli  

i zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie z aktualnym wypisem z KRS lub innym dokumentem 

rejestracyjnym (imię, nazwisko i funkcja): 

 

1.  Maria Kowalska – Prezes 

2.  Jan Kowalski – Wiceprezes 

  

VI.  Zakres zadania i jego charakterystyka: 

1. Termin i miejsce realizacji zajęć :  

od:  2012-03-10 

do: 2012-06-20 

Pływalnia „Delfin” w Węgrowie  

Województwo realizacji: mazowieckie 

2. Zakres rzeczowy zadania: 

 Łączna liczba uczestników objętych zadaniem    120 
      /w całym  okresie realizacji zadnia/ 

 Średnia liczba uczestników w skali 1 tygodnia  120 

 Częstotliwość zajęć w tygodniu dla jednego uczestnika   2 
/należy podać średnią wynikającą z harmonogramu zajęć/ 

 

 Opis zadania, w tym charakterystyka zajęć i uczestników;  uzasadnienie spełnienia  kryteriów 

merytorycznych ogłoszenia konkursowego; zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze: 

 

W projekcie będzie uczestniczyć 120 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli oraz Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Michałowie. Nauka pływania przeznaczona dla uczniów  z klas  I – III, zajęcia na 

basenie skierowane do uczniów z klas starszych -  IV – VI. Uczniowie zostaną podzieleni na 6 grup po 

20 osób. Projekt przewiduje przeprowadzenie średnio  60 godzin zajęć w okresie od marca do czerwca.  

Zajęcia dla każdej z grup będą  się odbywały dwa razy w tygodniu według ustalonego harmonogramu. 

W związku z deklaracją pomocy ze strony władz samorządowych w dowozie dzieci na basen, do 

projektu włączona została także SP z Michałowa odległego o 15 km od Woli.  

Wola i Michałów to niewielka miejscowość, w której dzieci i młodzież nie ma wielu możliwości 

spędzenia wolnego czasu. Z uwagi na brak basenu w najbliższym sąsiedztwie, część uczniów nie umie 

pływać. Pozalekcyjne zajęcia sportowe będą stanowić alternatywę na niedoboru ruchu w trakcie 

obowiązkowych zajęć w szkole, jak też po lekcjach. Organizowane zajęcia pozwolą wypełnić wolny 



 

3 

 

czas w sposób aktywny i bezpieczny, przeciwdziałają negatywnym zachowaniom młodzieży. Zajęcia są 

doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale 

wpływają  na późniejsze aktywne życie młodego człowieka. Nauka pływania i zajęcia z pływania 

przyniosą szerokie korzyści zdrowotne.  

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze to: 

- zdobycie umiejętności pływania przez uczniów klas I – III; 

- zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu; 

- wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania; 

- podniesienie odporności, korekta wad postawy;    

- wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia.  

• Alternatywny program zajęć sportowych dla zad. Nr 1 

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1 (upowszechnianie sportów zimowych), 

należy podać alternatywny program zajęć, które będą mogły być realizowane w przypadku nie 

sprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych np. gry zespołowe, sporty 

halowe itp.  

3.  Całkowity planowany koszt realizacji zadania:   31 250 zł 

Uwaga:  

Udział środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki nie może przekroczyć: 

 80% planowanych kosztów realizacji zadania, w przypadku zajęć organizowanych przez kluby 

sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach 

swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży,  

 50% planowanych kosztów realizacji zadania, w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

4. Planowane  koszty realizacji zadania z wyszczególnieniem środków: 

 

a)    własnych (*) 

PLN procent całości zadania 

 

6 250,00 

20 

 

b) samorządu  terytorialnego 

Nazwa jednostki PLN procent  całości zadania 

 

 

  

 

b)     Ministerstwa Sportu i Turystyki (wnioskowana dotacja) 

PLN procent całości zadania 

25 000,00 
 

80 

 

c)innych podmiotów 

Nazwa podmiotu PLN procent  całości zadania 

 

 

  

 

 

  

 (*) nie przewiduje się opłat pochodzących od uczestników zajęć 

 

5. Kalkulacja przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją zajęć: 
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 Nie przewiduje się dochodów finansowych z przedsięwzięcia.  

Korzyści jakie przyniesie organizacja zajęć dla uczniów ze szkół w Woli i Michałowie to: 

- zdobycie umiejętności pływania przez uczniów klas I – III; 

- zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu; 

- wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania; 

- podniesienie odporności, korekta wad postawy;    

- wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia. 

- zapobieganie negatywnym zachowaniom młodzieży; 

- przeciwdziałanie patologii i agresji wśród młodych ludzi.  

6. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zajęć 

 

Nauka pływania będzie odbywać się w Węgrowie, w nowoczesnej pływalni z pełnym wyposażeniem 

z sprzęt przydatny do nauki, na basenie grupy będą pod opieką ratowników.  Zajęcia będą 

prowadzone przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami, do których zatrudnimy 4 osoby do 

celów dydaktycznych.  

 

7. Udział wolontariuszy ( podać ilość osób oraz rolę w realizacji zadania): 

Wolontariusze będą sprawować opiekę podczas dojazdu uczniów na basen, pobytu i powrotu z 

basenu. W projekcie będzie brało udział 7 wolontariuszy – będą to rodzice, ale także nauczyciele po 

godzinach zajęć,  w tym jedna osoba prowadząca dokumentację księgową Stowarzyszenia.   

VII.  Inne informacje, ważne - zdaniem wnioskodawcy, dla wykazania celowości realizacji zadania, a także 

szczegółowe informacje dot. posiadania lub dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych -  

infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.) w przypadku wniosku o dofinansowanie 

zadania nr 1: 

W powiecie węgrowskim jest duże bezrobocie, dzieci i młodzież z tych terenów w większości przypadków 

nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, a zwłaszcza w pływaniu, które pociąga za 

sobą znaczne wydatki.  Organizacja tych zajęć jest dla niektórych osób jedyną szansą na zdobycie 

umiejętności pływania oraz na doskonalenie tej umiejętności dla uczniów ze starszych klas.  

VIII.   Oświadczam,  że  nie  zalegam  z  płatnościami  na  rzecz  podmiotów  publiczno- prawnych ani nie 

jestem dłużnikiem innych podmiotów. 

Ponadto oświadczam, że udział finansowy wnioskodawcy nie pochodzi z innych środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki i opłat uczestników, a zajęcia nie są realizowane w ramach 

obowiązkowych godzin wychowania fizycznego. 

Wszystkie dane zawarte w załączonym wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

rejestru albo zaświadczenia bądź informacji z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy są aktualne na dzień składania oferty.  

 

Dane zawarte we wniosku potwierdzają osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie z aktualnym wypisem z KRS lub innym 

dokumentem rejestracyjnym: 

 

Imię Nazwisko Stanowisko Pieczęć i podpis 

   
 

   
 

 

               

Osoba upoważniona do kontaktu i składania wyjaśnień:                                                                

 Imię i nazwisko: Elżbieta Nowak  

Tel.  48 24 899 00 00  Tel. kom. 0 501 000 11 11  e-mail   enowak@wp.pl  

mailto:enowak@wp.pl

