Załącznik nr 1
WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI1

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa kościelnej
osoby prawnej
(wnioskodawcy)
adres
adres korespondencyjny
telefon
fax
e-mail
2.
Numer
bankowego

rachunku

3. Tytuł (nazwa) zadania

4. Osoba
odpowiedzialna
za
realizację
zadania

imię
i nazwisko
telefon
kontaktowy
fax
e-mail

5. Cel i spodziewane
efekty zadania

6.
Termin rozpoczęcia
i zakończenia realizacji
zadania (inwestycji)
7. Miejsce realizacji zadania

Wniosek dotyczy udzielenia dotacji celowej na realizację inwestycji, tj. przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę
lub rekonstrukcję obiektów budowlanych oraz zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu
na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych, o których mowa w §
3 pkt 2 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa.
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II. CZĘŚĆ FINANSOWA

Planowane
środki
w zł

wnioskowana
wysokość
dotacji

środki
własne

przychody
przewidywane
w związku
z realizacją
zadania

środki z innych źródeł
podmiot
finansujący

wysokość

Kategoria

Kosztorys – kwoty podane w zł

wyszczególnienie kosztów inwestycji

ilość

cena
jednostkowa

koszt
całkowity

w tym
wnioskowana
dotacja

Łącznie
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
1. Informacja o obiekcie,
którego ma dotyczyć zadanie
2. Informacja o tym jak dany
obiekt będzie użytkowany
po zrealizowaniu zadania
3. Informacja o miejscu,
w którym - w przypadku
przyznania dotacji umieszczony zostanie zapis
2

o realizacji zadania dzięki
dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
4. Informacja do jakich
celów będzie użytkowany
sprzęt zakupiony w ramach
pierwszego wyposażenia
obiektu, którego dotyczy
zadanie
5. Dodatkowe informacje
istotne dla oceny wniosku
(wypełnić o ile zachodzi taka
potrzeba)
IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY
Miejscowość i data oraz
pieczęć i podpis osoby lub
osób upoważnionych do
reprezentowania
wnioskodawcy

UWAGA: wnioskodawcy wypełniają pola białe.
I. Załączniki2:
1. aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu kościelnej osoby prawnej
oraz umocowanie osób ją reprezentujących3;
2. pozwolenie na budowę, stosowne zgłoszenie wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu
w terminie sprzeciwu przez właściwy organ albo oświadczenie, ze wskazaniem podstaw
prawnych i faktycznych, zgodnie z którym budowa nie podlega obowiązkowi dokonania
stosownego zgłoszenia4;
3. dokumentacja zdjęciowa stanu obiektu objętego wnioskiem o udzielenie dotacji;
4. program inwestycji zawierający co najmniej dane wyszczególnione w § 6 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);
5. dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.);
6. wartość kosztorysową inwestycji, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa.
Ponadto5:
7. wpis do ewidencji placówek oświatowych lub opiekuńczych, statut placówki objętej
wnioskiem i/lub program działalności;
8. w przypadku braku wpisu do ww. ewidencji – potwierdzenie przez władze kościelne
i samorządowe prowadzenia przez wnioskującą kościelną osobę prawną działalności
oświatowo-wychowawczej lub charytatywno-opiekuńczej.

Wszystkie załączniki powinny być dokumentami oryginalnymi lub poświadczonymi za zgodność z oryginałem na każdej
stronie.
3
Obowiązek ten nie istnieje w przypadku, gdy ww. informacje możliwe są do ustalenia na podstawie danych posiadanych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4
Dotyczy także odpowiednio innych niż budowa sytuacji.
5
Pkt 7 i 8 dotyczą dotacji na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności
oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych
oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.
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