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eWZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE SPORTU 
(NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR III/8/10 RADY MIASTA RYDUŁTOWY Z DNIA 10 GRUDNIA 2010 R. 

W SPRAWIE: OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU WSPIERANIA FINANSOWEGO ROZWOJU SPORTU 
NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY) 

 
 

 …................................................     ….......……………………………… 
Pieczęć wnioskodawcy       Data i miejsce złożenia wniosku 

(wypełnia organ administracji publicznej) 
 

WNIOSEK KLUBU SPORTOWEGO 
(W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 R. O SPORCIE 

(DZ. U. NR 127, POZ. 857, Z PÓŹN. ZM.)) 
O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE SPORTU 

(NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR III/8/10 RADY MIASTA RYDUŁTOWY Z DNIA 10 GRUDNIA 2010 R. 
W SPRAWIE: OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU WSPIERANIA FINANSOWEGO ROZWOJU SPORTU 

NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY) 
 

p. n.: Przygotowanie do Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w Australii 
(tytuł projektu) 

 
w okresie od 15.03.2014 do 15.12.2014 

 
PRZEZ MIASTO RYDUŁTOWY 

I. Dane wnioskodawcy 
1) nazwa: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 
 
2) forma prawna: Stowarzyszenie 
 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000091306 
 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 18.02.2002r. (rok założenia 1964) 
 
5) nr NIP: 6420400577 nr REGON: 273637639 
 
6) adres:  
 
    miejscowość: Rybnik ul.: Żorska 332 
 
    gmina: Rybnik powiat: Rybnicki 
    
    województwo: Śląskie 
      
    kod pocztowy: 44-200 poczta: Rybnik, skr. Pocztowa 117  
    
7) tel.: 32-421 81 89 faks: 32-421 84 26 
   
    e-mail: biuro@aeroklub.rybnik.pl http:// www.aeroklub.rybnik.pl 
 
8) numer rachunku bankowego: 85 1050 1344 1000 0004 0033 7648 nazwa banku: ING o. w Rybniku 
 
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy: 

a) Prezes – Ireneusz Wilgucki  
b) Wiceprezes – Kazimierz Kubieniec 
c) Dyrektor – Benedykt Krupa 

 
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  
o którym mowa we wniosku: 
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik  
 
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego) 
Mateusz Siodłoczek, Tel. 606 830 091 

Komentarz [WU1]: pozostawiamy 
puste 

Komentarz [WU2]: nazwa zadania - 
należy puścić wodze fantazji  

Komentarz [WU3]: Wpisujemy termin 
realizacji naszego zadania 

Komentarz [WU4]: Dane ogólne 
wnioskodawcy (aeroklubu) 

Komentarz [WU5]: osoby upoważnione 
do reprezentowania podmiotu wymienione 

są w aktualnym KRS podmiotu 

Komentarz [WU6]: Osoba, która będzie 
udzielała informacji, otrzymywała 

informacje od urzędu w przypadku braków 

we wniosku, poprawek etc 
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12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy: 

a) działalność statutowa nieodpłatna  
 
- organizacja i realizacja współzawodnictwa w dziedzinach sportów lotniczych 
- organizacja lotów sportowych z lotniska Aeroklubu ROW 
- pomoc w przygotowaniach zawodników planujących starty w zawodach – w tym pomoc w 
przygotowaniach teoretycznych oraz praktycznych przez instruktorów szybowcowych 
- popularyzacja sportów lotniczych – szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
-  upowszechniania wiedzy o lotnictwie, kultywowania tradycji lotniczych,  
kształtowania zasad etycznych wśród członków Aeroklubu ROW 
- organizowanie imprez takich jak: zawody modelarskie – Mały Puchar Gordon-Beneta, mistrzostwa 
Aeroklubu pt. „Młodzi modelarze lotnicy na start”, Święto latawca 

- organizowanie pokazów lotniczych i festynów  
- udostępnienie kolekcji historycznej modeli samolotów dla społeczeństwa 
- organizowanie zawodów modelarskich zaliczanych do Pucharu Polski 

b) działalność statutowa odpłatna  
 
- Prowadzenie szkoleń praktycznych w powietrzu 

 
13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  0000091306 
b) przedmiot działalności gospodarczej 

 
II. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji 
1. Krótka charakterystyka projektu 

Celem niniejszego zadania jest przygotowanie i udział zawodnika Szybowcowej Kadry Narodowej 
Juniorów mieszkającego na terenie miasta Rydułtów w zawodach szybowcowych rangi Mistrzostw 
Świata, rangi ogólnopolskiej i rangi międzynarodowej. 
 

 
2. Cele publiczne, jakie zostaną osiągnięte (zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr III/8/10 Rady Miasta 
Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r.) oraz sposób ich realizacji 

 
Cele publiczne jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania jest  poprawa warunków 
uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej 
prowadzonej przez klub sportowy.  
 
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez wsparcie finansowe zawodnika Szybowcowej Kadry 
Narodowej Juniorów mieszkającego na terenie miasta Rydułtowy. Wsparcie przyczyni się znacząco 
do poprawy warunków treningowych oraz możliwości startu w zawodach szybowcowych wysokiej 
rangi w roku 2014. 
 
Dodatkowo cele które zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania: 

1. Podnoszenie kwalifikacji lotniczych najmłodszych pilotów szybowcowych 
2. Udział zawodnika- juniora Aeroklubu ROW w zawodach szybowcowych wysokiej rangi. 
3. Przygotowanie zawodnika z Aeroklubu ROW do kwalifikacji do Szybowcowej Kadry 

Narodowej 
4. Podnoszenie bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz przelotów szybowcowych 
5. Promocja osiągnięć reprezentantów miasta Rydułtowy na arenie ogólnopolskiej i 

międzynarodowej 
6. Wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron, 

budzenie wiary we własne możliwości i podnoszenie poczucia własnej wartości młodego 
człowieka 

7. Stwarzanie warunków do rozwoju umiejętności sportowych, rozwijanie talentów sportowych 
8. Umacnianie wiary we własne siły i umożliwienie osiągania sukcesu 

- Remonty urządzeń hydrauliki siłowej dla zakładów górniczych 
 

  

Komentarz [WU7]: dane dostępne w 
aktualnym statucie podmiotu (aktualna 

wersja statutu jest wskazana w KRS 

Komentarz [WU8]: dane dostępne w 
aktualnym statucie podmiotu (aktualna 

wersja statutu jest wskazana w KRS 

Komentarz [WU9]: Uzupełnić, jeżeli 
aeroklub prowadzi działalność zarobkową 

Komentarz [WU10]: Jeżeli klub 

prowadzi działalność wpisać jaką 

Komentarz [WU11]: Należy wpisać co 
chcemy osiągnąć przez realizację zadania, 

np. zakwalifikowanie się do SKNJ, udział 

w zawodach wysokiej rangi, etc. 

Komentarz [WU12]: Należy wpisać 
cele, które zgodne są z celami publicznymi 
podanymi w odpowiedniej uchwale urzędu  

- cele można znaleźć w uchwale która 

podana jest w tym punkcie. 

Komentarz [WU13]: Można dopisać 

dodatkowe cele, uatrakcyjnia to wniosek 
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9. Pielęgnowanie przyjaźni, współdziałania i wymiany poglądów wśród szybowników 
10. Promowanie pozytywnego obrazu szybownictwa 
11. Popieranie technicznego i operacyjnego rozwoju tego sportu 
12. Popieranie rozwoju bezpiecznych procedur operacyjnych, ducha sportu i uczciwości w 

szybownictwie 
13. Podwyższanie umiejętności lotniczych i zawodniczych 

 

 
3. Opis grup adresatów projektu 

 
Adresatem projektu jest zawodnik Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów – Mateusz Siodłoczek, 
oraz wychowanek Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego.  
Zadanie dotyczy wsparcia zawodnika w wieku 23 lat – który do 25 roku życia jest w kategorii juniorów. 
Mateusz na co dzień jest studentem Politechniki Śląskiej w Katowicach. 
 

 
4. Miejsce realizacji projektu 

Przygotowanie i udział w zawodach pilota Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów odbywać się 
będzie na podstawie programu treningowego ustalonego przez Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej 
Juniorów i realizowany będzie w następujących miejscach: 
 

 Lotnisko Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego 

 Lotnisko Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie  

 Lotnisko Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” w Międzybrodziu Żywieckim 

 Lotnisko Nitra na Słowacji  

 Lotnisko Aeroklubu Stalowowolskiego – Stalowa Wola  

 Lotnisko Aeroklubu Białostockiego - Białystok 

 Lotnisko Aeroklubu Nadwiślańskiego – Grudziądz 

 Lotnisko Aeroklubu Ziemi Pilskiej – Piła 

 Lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego – Ostrów Wielkopolski 

 Lotnisko Narromine - Australia 
 

 
5. Opis poszczególnych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu (spójny z kosztorysem) 

 
Niniejsze zadanie obejmuje przygotowanie i udział w zawodach pilota Szybowcowej Kadry Narodowej 
Juniorów zrzeszonego w Aeroklubie ROW, mieszkającego na terenie miasta Rydułtowy w zawodach 
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w 2014 roku. Będą to następujące zawody: 

1. Trening zawodnika w ciągu całego sezonu na lotnisku Aeroklubu ROW  
2. Pribina Cup 2014 – Lotnisko w Nitrze na Słowacji. Jedne z największych zawodów 

szybowcowych w Europie – w edycji 2011 startowało w nich 153 reprezentantów z 21 krajów, a 
w 2012 roku 105 zawodników z 19 krajów. Z racji na ilość chętnych, możliwość startu mieli tylko 
zawodnicy Kadr Narodowych. 

3. Super Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Standard – Stalowa Wola – Zawody 
podwyższonej rangi, na których startuje wiele czołowych polskich pilotów.  

4. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Club -  Grudziądz - zawody, w których startuje 
czołówka polskiego szybownictwa.  

5. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie klapowej - Piła - zawody, w których startuje 
czołówka polskiego szybownictwa, zawody o najwyższym współczynniku. 

6. Krajowe Zawody Szybowcowe - klasa Standard – Ostrów Wielkopolski  
7. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów - klasa Standard - Grudziądz - rywalizacja 

pomiędzy juniorami z całej polski. 
8. Przedmistrzostwa Świata Juniorów – klasa standard – Narromine, Australia 

 

 
 
 
 

Komentarz [WU14]: Adresaci 
projektu, czyli kto będzie korzystał z 

dotacji 

Komentarz [WU15]: Trzeba określić na 
jakich lotniskach będziemy wykonywali 
loty w danym sezonie podczas realizacji 

poszczególnych zadań 

Komentarz [WU16]: Należy podać 
poszczególne zawody, treningu, 

zgrupowania, obozy 
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6. Harmonogram (spójny z kosztorysem) 

7. Zakładane rezultaty realizacji projektu 

 
Zakładane rezultaty realizacji niniejszego zadania: 

1. Zwiększenie ilości startów w zawodach reprezentanta miasta Rydułtowy 
2. Pilot weźmie udział w zawodach rangi międzynarodowej poza granicami kraju 
3. Pilot weźmie udział w zawodach rangi Szybowcowych Mistrzostw Polski 
4. Pilot weźmie udział w zawodach rangi ogólnokrajowej 
5. Zawodnik wykona ponad 50 lotów szybowcowych  
6. Zawodnik spędzi w powietrzu ponad 200 godzin lotów szybowcowych 
7. Zawodnik wykona przeleci szybowcem ponad 10 000 km 
8. Wzrost umiejętności lotniczych i zawodniczych młodego pilota 
9. Wzrost znaczenia miasta Rydułtowy we współzawodnictwie szybowcowym  
10. Udział w zawodach da młodemu zawodnikowi możliwość uczestniczenia w działaniach rozwija-

jących zainteresowania, pasje, umiejętności przydatne w dorosłym życiu 

11. Udział w projekcie pozwoli rozwijać umiejętności wspólnego działania oraz prezentacji siebie i 
swoich osiągnięć 

Promocja Miasta Rydułtowy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu 
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

Lp. 
 

Rodzaj kosztów 
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Koszt 
całkowity 
(w zł) 

z tego do 
pokrycia 
z wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

z tego z  
finansowych 
środków własnych, 
środków 
z innych źródeł , 
w tym wpłat i opłat 
adresatów zadania 

publicznego
 
(w zł)

1
 

I Koszty z zakresu sportu 
młodzieżowego: 

0 0 0 0 0 0 

                                                
1
Nie dotyczy wkładu osobowego. 

Projekt realizowany w okresie od 15.03.2014 do15.12.2014 

Poszczególne przedsięwzięcia w zakresie realizowanego projektu Terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

1. Trening zawodnika na lotnisku Aeroklubu ROW 

2. Pribina Cup 2014 w klasie club - Nitra - Słowacja 

3. Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie standard – 

Stalowa Wola 

4. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie klapowej - 

Piła 

5. Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie standard– 

Ostrów Wielkopolski  

6. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Club - 

Grudziądz 

7. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie 

standard – Białystok 

8. Przedmistrzostwa Świata Juniorów – klasa standard 

– Narromine – Australia 

 

15.03.2014 – 30.11.2014 

19.04.2014 – 27.04.2014 

16.05.2014 – 25.05.2014 

 

30.05.2014 – 08.06.2014 

 

11.07.2014 – 20.07.2014 

 

01.08.2014 – 10.08.2014 

 

13.08.2014 – 24.08.2014 

 

30.11.2014 – 14.12.2014 

 

Komentarz [WU17]: Należy podać 
okres realizacji projektu (spójny z pierwszą 

stroną, oraz poszczególne etapy, czyli 

zawody, treningu, obozy, zgrupowania etc 

Komentarz [WU18]: Rezultaty - czyli 
co osiągniemy poprzez wsparcie finansowe 

projektu - trzeba obrać realne założenia, by 

się później nie tłumaczyć jeśli coś nie 
wyjdzie 

Komentarz [WU19]: Określamy co 
chcemy mieć dofinansowane a co 

wykazujemy jako wkład własny.  

Z doświadczenia podpowiem, by wpisywać 
to co jest łatwo wykazać - hole, godzina 

wynajmu szybowca na obozie w innym 

klubie, diety na wyżywienie podczas 
wyjazdów, ryczałt na noclegi. 
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1. Realizacja programów 
szkolenia sportowego: 
... 

2. Zakup sprzętu sportowego: 
… 

0 0 0 0 0 0 

3. Koszty organizowania 
zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach: 
- Opłaty startowe w zawodach  
 
- Opłaty startowe 
PrzedMistrzostwa Świata 
 
- Hole podczas zawodów 
 
- Hole podczas PrzedMistrzostw 
Świata  
 
- Wynajem szybowca  
 
- Wynajem szybowca podczas 
Przedmistrzostw Świata 
 
- Bilet lotniczy Warszawa-
Sydney-Warszawa 
 
- Wyżywienie i nocleg podczas 
zawodów 
 
- Wyżywienie i noclegi w 
Australii 
 
- Transport szybowca na 
zawody 

 
 
 
6 
 
1 
 
 
30 
 
10 
 
 
48 
 
14 
 
 
1 
 
 
48 
 
 
14 
 
 
4 980  

 
 
 
400 zł 
 
900 zł 
 
 
140 zł 
 
180 zł 
 
 
120 zł 
 
600 zł 
 
 
4 800 zł 
 
 
55 zł 
 
 
150 zł 
 
 
0,65 zł 

 
 
 
1 wpisowe 
 
1 wpisowe 
 
 
1 start 
 
1 start 
 
 
1 doba 
 
1 doba 
 
 
1 bilet 
 
 
1 doba 
 
 
1 doba 
 
 
1 km 

 
 
 
2 400 zł 
 
900 zł 
 
 
4 200 zł 
 
1 800 zł 
 
 
5 760 zł 
 
8 400 zł 
 
 
4 800 zł 
 
 
2 640 zł 
 
 
2 100 zł 
 
 
3 237 zł 

 
 
 
0 zł 
 
0 zł 
 
 
4 200 zł 
 
0 zł 
 
 
0 zł 
 
0 zł 
 
 
4 800 zł 
 
 
0 zł 
 
 
0 zł 
 
 
0 zł 

 
 
 
2 400 zł 
 
900 zł 
 
 
0 zł 
 
1 800 zł 
 
 
5 760 zł 
 
8 400 zł 
 
 
0 zł 
 
 
2 640 zł 
 
 
2 100 zł 
 
 
3 237 zł 

4. Stypendia sportowe 
i wynagradzanie kadry 
szkoleniowej: 
... 

0 0 0 0 0 0 

II Koszty z zakresu sportu 
seniorów: 

0 0 0 0 0 0 

1. Realizacja programów 
szkolenia sportowego: 
... 

2. Zakup sprzętu sportowego: 
... 

0 0 0 0 0 0 

3. Koszty organizowania 
zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach: 
... 

0 0 0 0 0 0 

4. Stypendia sportowe 
i wynagradzanie kadry 
szkoleniowej: 
... 

0 0 0 0 0 0 

III Inne koszty: 
 

0 0 0 0 0 0 

1. Koszty korzystania 
z obiektów sportowych dla 
celów szkolenia sportowego: 
... 

2. Utrzymanie lub remont 
obiektów i urządzeń sportowych 
służących uprawianiu sportu: 
... 

0 0 0 0 0 0 

IV Ogółem: 
 

0 0 0 36 237 zł 9 000 zł 27 237 zł 

 
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji  
9 000 zł 

 
25 % 

2 Środki finansowe własne (w tym środki finansowe wymienione 
w pkt. 2.1-2.2) 

 
27 237 zł 

 
75 % 

2.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 
 

 
19 237 zł 

 
53 % 

2.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 
 

 
 

Komentarz [WU20]: Wpisujemy 
poszczególne opłaty, we wniosku im więcej 

wykażemy, tym lepiej. Należy podać ilość 
jednostek, cena jednej jednostki, miara 

jednostki (czy to wpisowe, czy doba etc), 

suma (ilość jednostek razy cena jednostki), 
określamy które koszty chcemy by były 

dofinansowane, oraz które wykazujemy 

jako wkład własny 

Komentarz [WU21]: Wyżywienie i 
noclegi najlepiej rozliczać kwotami, które 

określone są ustawą. W tym przypadku 
rozliczamy to na podstawie potwierdzenia 

pobytu w danym ośrodku na wyjeździe. 

Jeżeli przewidujemy większe kwoty na 
wyżej wymienione musimy się liczyć z 

tym, że potrzebujemy faktury.  

Dieta na wyżywienie na dobę w Polsce 
wynosi 30 zł 

Ryczałt na nocleg na dobę wynosi 45 zł.  

Za granicami są inne stawki - należy je 
sprawdzić. 

Komentarz [WU22]: Jeżeli transport 
rozliczamy na podstawie kilometrów - 

ryczałt za jeden kilometr transportu dla 
samochodu o pojemności silnika powyżej 

900 cm3 wynosi 0,8358 zł.  

Ja natomiast rozliczam się na podstawie 
faktur i zaniżam stawkę do faktycznej - tyle 

ile pali mi samochód na 1 km z wózkiem - 

jest to pozytywnie odbierane.  

Komentarz [WU23]: całość zadania 

Komentarz [WU24]: wnioskowana 
dotacja 

Komentarz [WU25]: wkład własny - 

czyli to co sami będziemy płacić + dotacje z 
innych urzędów, jeżeli przewidujemy 

Komentarz [WU26]: należy wpisać 
kwotę wnioskowanej dotacji 

Komentarz [WU27]: całość zadania 
minus kwota dotacji (wkład własny) 

Komentarz [WU28]: Całość zadania 
minus kwota dotacji minus przewidywane 

inne źródło dofinansowania 
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funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 8 000 zł 22% 

3 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1-2)  
36 237 zł 

 
100% 

 
3. Procentowy udział środków z dotacji na sport młodzieżowy oraz seniorów 

 Rodzaj kosztów Wysokość 
środków  
z dotacji 

Udział 
procentowy 

1 Koszty z zakresu sportu młodzieżowego (część I tabeli nr 1)  
9 000 zł 

 
100% 

2 Koszty z zakresu sportu seniorów (część II tabeli nr 1) 
 

 
0 zł 

 
0 % 

3 Inne koszty (część III tabeli nr 1) 
 

 
0 zł 

 
0 % 

4 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 3)  
9 000 zł 

 
100% 

 
 
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (w tym orientacyjna wycena wkładu osobowego – 
pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy): 
Hol szybowcowy – start szybowca holowanego przez samolot na określoną wysokość, na której szybowiec 
rozpoczyna lot swobodny. Wysokość ta jest uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w 
danym dniu lotnym. Opłata za start uzależniona jest od wysokości holowania, średnia wysokość holu to 500 
metrów 
 
 
IV. Inne wybrane informacje dotyczące projektu 
 
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu 

 
Nadzór nad realizacją zadania będą prowadziły następujące osoby: 
1. Szef wyszkolenia Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego – Wiesław Dziuba 
 

 
2. Zasoby rzeczowe wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu 

 
Lotniska oraz zaplecze organizacyjne będące w użytkowaniu przez Aeroklub ROW oraz Aeroklub 
Polski. Aeroklub Polski zapewnia doskonałe warunki treningu w swoich dwóch szkołach 
szybowcowych – Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie oraz w Górskiej Szkole 
Szybowcowej AP „Żar”.  
W tych miejscach wszyscy zawodnicy SKNJ mogą bez żadnych opłat korzystać z infrastruktury 
lotniska oraz mają zapewnioną organizację lotów oraz nadzór kierownika lotów. 
 

 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z nich  
realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 

 
Organizacją zawodów sportowych, szkoleniem zawodników, oraz udziałem w rywalizacji w zakresie sportów 
lotniczych Aeroklub ROW zajmuje się od przeszło 47 lat, w ramach realizacji zadań statutowych naszego 
Stowarzyszenia.  
  Aeroklub ROW uczestniczy w realizacji zadań  przy współpracy z:  

- Urząd Miasta w Rybniku w zakresie kultury fizycznej sportu 
- Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku 
- Zespół Szkół Czerwionka-Leszczyny 
- Starostwo Powiatowe w Rybniku 
- Urząd Miasta Rydułtowy w zakresie kultury fizycznej sportu 2012, 2013 

Przygotowaniem i realizacją zajmują się wykwalifikowani instruktorzy zawodowi i społeczni. Zabezpieczenie 
techniczne zapewniają licencjonowani mechanicy lotniczy. Piloci oraz personel pomocniczy rekrutuje się 
spośród członków Aeroklubu.    

 
 
 

 

Komentarz [WU29]: Inne źródła 

dofinansowania - np. inny urząd 

Komentarz [WU30]: całość zadania 

Komentarz [WU31]: informacja, czy 
kwota o którą wnioskujemy będzie wydana 
tylko na sport młodzieżowy, czy również na 

seniorów ;) 

Komentarz [WU32]: uwagi - ja zawszę 
wpisuję co to hol szybowcowy, bo nie 

każdy urzędnik wie co to jest  

Komentarz [WU33]: kto będzie 

prowadził nadzór? - ja zawsze wpisuję 
szefa wyszkolenia, przecież od tego jest  

Komentarz [WU34]: Należy wypisać 
wszystko to, z czego będziemy korzystali 

podczas realizacji zadania.  

Komentarz [WU35]: Należy zapytać w 
klubie, czy i kiedy klub wykorzystywał 
dotację z jakiekolwiek funduszu 

publicznego 
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Oświadczam (-y), że: 
1) proponowane przedsięwzięcie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej wnioskodawcy; 
2) w ramach przedsięwzięć przewidujemy pobieranie/niepobieranie

2
 opłat od adresatów projektu; 

3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem do dnia 15.12.2014; 
4) w zakresie związanym z konkursem, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, 
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 
5) dane określone w części I niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 
ewidencją; 
6) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym; 
7) wnioskodawca zapoznał się treścią uchwały nr III/8/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Rydułtowy. 

 
Data ………………………………………………          .…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu wnioskodawcy) 

Załączniki: 
1. Kserokopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; 
2. Kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji klubu sportowego (dotyczy tylko przedsięwzięć 
z zakresu współzawodnictwa sportowego); 
3. Kserokopie uprawnień trenerów bądź instruktorów do prowadzenia zajęć w zakresie sportu; 
4. Oświadczenie o prowadzeniu szkolenia młodzieży wraz z wykazem ilości drużyn młodzieżowych; 
5. Kserokopia statutu; 
6. Zaświadczenia o braku zadłużenia i innych zobowiązań klubu wobec: 
 a) (uchylono), 
 b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 c) Urzędu Skarbowego. 
 
 
Adnotacje urzędowe: 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
2
Niepotrzebne skreślić. 

Komentarz [WU36]: zostawiamy 
„pobieranie” jeżeli zawodnik będzie płacić 

za cokolwiek z własnych pieniędzy.  
Jeżeli zadanie zostanie sfinansowane np. z 

dotacji oraz pieniędzy aeroklubu 
zostawiamy „niepobieranie” 

Komentarz [WU37]: Wpisać termin do 
kiedy niniejszy wniosek jest ważny, ja 

zawsze wpisuję datę zakończenia zadania ;) 
- dyplomatycznie 

Komentarz [WU38]: Podpis osób 
upoważnionych zgodnie z KRS klubu. 
Zwykle będzie to prezes, wiceprezes, 

dyrektor 

Komentarz [WU39]: załączniki, które 
muszą być dołączone do złożonego 
wniosku - o przygotowanie najlepiej 

poprosić księgową.  

Komentarz [WU40]: pozostawiamy 
puste 


