
FORMULARZ WNIOSKU DLA SZKÓŁ W RAMACH PROGRAMU „W ZASIĘGU SPORTU” 

 

1. Nazwa i dokładny adres zgłaszanej szkoły: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Rodzaj szkoły: 

A. Publiczna 

B. Niepubliczna 

3. Status prawny szkoły: 

A. Bezpośrednio podlegająca pod gminę 

B. Stowarzyszenie otrzymujące subwencję 

C. Właścicielem jest osoba fizyczna 

D. Właścicielem jest osoba prawna 

E. Inne (jakie?): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Czy szkoła jest czynnym podatnikiem VAT? 

A. Tak 

B. Nie 

5. Osoba kontaktowa: 

A. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………… 

C. Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Funkcja pełniona w szkole przez osobę zgłaszającą: 

A. Dyrektor szkoły 

B. Osoba upoważniona do reprezentowania szkoły w imieniu Dyrektora 

7. Ilu uczniów liczy szkoła w roku szkolnym 2020/2021?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy szkoła posiada aktualnie boisko sportowe? 

A. Tak, szkoła posiada boisko w dobrym stanie 

B. Tak, ale jest ono w złym stanie 

C. Nie 

9. Zdjęcia obecnego boiska (o ile istnieje) – min. 3 zdjęcia boiska, dobrej jakości, w tym przynajmniej 

jedno zdjęcie przedstawiające całe boisko oraz przynajmniej jedno zdjęcie przedstawiające 

najbliższe otoczenie boiska. W przypadku braku boiska prosimy o przesłanie min. 3 zdjęć terenu, 

który mógłby zostać przeznaczony pod budowę. 

10. Wymiary obecnego boiska (o ile istnieje): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



11. Jeśli szkoła nie posiada aktualnie boiska, to czy dysponuje ona gruntem, który może przeznaczyć 

pod jego budowę? Jeżeli tak – jaki tytuł prawny do gruntu posiada? Jakie wymiary ma teren, który 

można przeznaczyć pod budowę boiska? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Jaka jest obecna sytuacja szkoły pod kątem korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych?  

A. Szkoła korzysta z własnego boiska 

B. Szkoła wynajmuje boisko odpłatnie 

C. Szkoła korzysta nieodpłatnie z boiska należącego do innej szkoły lub boiska publicznego 

D. Szkoła nie korzysta z żadnego obiektu zewnętrznego 

13. Dlaczego Państwa szkoła powinna otrzymać boisko wielofunkcyjne? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Jak byłoby wykorzystywane nowe boisko? Czy odbywałyby się na nim dodatkowe zajęcia sportowe 

dla dzieci? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Czy szkoła specjalizuje się w jakichś konkretnych dyscyplinach sportowych? Jeśli tak – w jakich? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Czy w okresie do 30.09.2021 r. na terenie boiska (o ile istnieje) planowane są jakiekolwiek 

wydarzenia, imprezy, roboty budowlane itp., które uniemożliwiałyby wykonywanie w tym czasie 

budowy boiska?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Czy szkoła nie ma trwającej obecnie budowy boiska lub budowy zaplanowanej do 31.12.2022 roku? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA: 

• Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu „W zasięgu sportu”. 

• Oświadczam, że zgłaszana przeze mnie we wniosku szkoła nie posiada zaległości finansowych 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 



• Oświadczam, że w chwili składania wniosku nie występują w stosunku do zgłaszanej przeze mnie 

we wniosku szkoły żadne przesłanki do postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. 

• Oświadczam, że posiadam umocowanie do reprezentowania zgłaszanej przeze mnie we wniosku 

szkoły. 

• Oświadczam, że realizacja planowanej inwestycji będzie zgodna z przepisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy właściwych dla zgłaszanej 

przeze mnie we wniosku szkoły. 

• Oświadczam, że zgłaszana przeze mnie we wniosku szkoła zapewni grunt pod budowę na 

podstawie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. 

• Oświadczam, że zgłaszana przeze mnie we wniosku szkoła nie posiada obecnie tego rodzaju 

obiektu lub posiada go w złym stanie. 

• Oświadczam, że zgłaszana przeze mnie we wniosku szkoła jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


