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Wniosek o przyznanie dotacji 

 

Klub Sportowy „Grom” Miedźno 

ul. Szkolna 7 

42 – 120 Miedźno 

(pieczęć klubu) 

Miedźno, dn. 01.07.2022 

(data i miejsce złożenia wniosku) 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji na: 

 

Montaż systemu monitoringu na obiekcie sportowym im. Ludwika Bodziachowskiego w             

Miedźnie 

        (nazwa zadania z zakresu sportu) 

 

realizowanego w okresie od 14.07.2022 do 14.09.2022 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1) pełna nazwa Klub Sportowy „GROM” Miedźno 

2) forma prawna Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze 0000076981 

4) nr NIP 574 188 71 63  nr REGON 15200371000000 

5) adres siedziby: miejscowość Miedźno ul. Szkolna 7 

6) tel. 500 056 667 e-mail: grommiedzno@gmail.com 

7) nr rachunku bankowego 91 8980 0009 2028 0028 8743 0001 

8) imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli: 

a) Wojciech Kowalik 

b) Tomasz Wujec 

9) przedmiot działalności statutowej 

a) § statutu, na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sportu 1 oraz 7 

b) sposób reprezentacji wnioskodawcy (§ w statucie) 24 

c) kadencja władz stowarzyszenia (§ w statucie) 17 

d) data ostatniego wyborczego walnego zgromadzenia członków 5.01.2022 

II. Zakres zadania 

1. Miejsce wykonywania zadania: obiekt sportowy im. Ludwika Bodziachowskiego 

2. Opis zadania:  

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu systemu monitoringu na obiekcie sportowym im. 

Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie obejmującego zasięgiem nie tylko boiska sportowe i 

parking ale i także kort tenisowy oraz boisko typu orlik w Miedźnie 

3. Zakres planowanego zadania (w tym jego cel):  
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Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na obiekcie i w jego otoczeniu, zmniejszenie a 

wręcz zniwelowanie aktów wandalizmu na terenie obiektu, które objawiają się między innymi: 

rozbitymi butelkami, podrzucaniem śmieci do koszy przez mieszkańców Gminy, zanieczyszczanie 

fekaliami terenu wokół budynku, dewastacją elewacji budynku.  

         Zainstalowany monitoring zwiększy bezpieczeństwo oraz odstraszy osoby, które mogą 

powodować dewastację publicznego mienia. 

         Monitoringiem zostanie objęty parking, boiska sportowe, budynek klubowy wraz z zapleczem 

technicznym, kort tenisowy oraz obiekt typu Orlik w Miedźnie. 

4. Harmonogram realizacji zadania (opis etapów wraz z datami): 

1) zlecenie wykonania montażu monitoringu profesjonalnej firmie – połowa lipca 2022 

2) omówienie parametrów technicznych sprzętu, który zostanie użyty do montażu (kamery, 

okablowanie, sprzęt zapisujący nagrania) – koniec lipca 2022 

3) montaż systemu monitoringu – do połowy sierpnia 2022 

4) obserwacja działania systemu – połowa sierpnia do końca sierpnia 2022 

5) rozliczenie zadania – początek września 2022 

 

III.   Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

1. Całkowity koszt zadania  8 800,00 [(dotacja) 8 000,00] 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

Lp. Rodzaj kosztów 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

Z tego z finansowych 

środków własnych, 

środków z innych 

źródeł oraz wpłat i 

opłat zawodników (w 

zł) 

1. 
Zakup i montaż systemu 

monitoringu 
8 800,00 8 000,00 800,00 

Ogółem                                                             8 800,00                 8 000,00                      800,00 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

Montaż systemu monitoringu zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu 

sportowego jak i zabezpieczy mienie publiczne przed dewastacją, zniszczeniem i wandalizmem. 

Przy wyborze firmy, która wykona usługę będziemy brać pod uwagę najbardziej atrakcyjną 

finansowo ofertę wykonania prac, profesjonalizm i doświadczenie firmy przy podobnych 

inwestycjach. 

IV.  Przewidywane źródła finansowania zadania: 

Źródło finansowania Kwota w zł 

Procent udziału źródła w 

całkowitym finansowaniu 

zadania 

Wnioskowana kwota dotacji 8 000,00 90 % 

Finansowe środki własne 800,00 10% 

Finansowe środki z innych źródeł 0 0% 

Ogółem 8 800,00 100% 
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V.   HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA 

Oświadczamy, że: 

1) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od 

zawodników uczestniczących w zadania, 

2) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia 14.09.2022, 

3) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym.  

 

(-) Wojciech Kowalik   (-) Tomasz Wujec 

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu) 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego; 

2) aktualny odpis statutu; 

 

 


