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Wniosek nr 6/2022

pola zacienione wypełnia Instytut Książki

Data wpływu/numer rejestru Instytut Książki:

Pieczęć firmowa wnioskodawcy

Data naboru:
nr wniosku:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA
Kraszewski 2022
ze środków Instytutu Książki
I. Nazwa Programu:
Kraszewski 2022
II. Nazwa i termin realizacji zadania:
Nabór na 2022
III. Informacje o wnioskodawcy
a. Nazwa gminy - organizatora wnioskodawcy
Gmina Książki (gmina wiejska) województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
b. Kod terytorialny gminy
04_17_03_2
c. Wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych) dla gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1530 z późn. zm.)
1,056.59
d. Pełna nazwa wnioskodawcy
Biblioteka Publiczna w Książkowie Wielkim
e. Adres siedziby wnioskodawcy (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)
Czytelnicza 7/1, 00-000 Książki (wieś)
f. Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w rejestrze instytucji kultury (imię i nazwisko,
stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)

Jan Iksiński, dyrektor, 111222333, jan@ksiazkowowielki.pl
Anna Igrekowska, główna księgowa, 444555666, anna@ksiazkowowielkie.pl
g. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Instytutem Książki (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email)

Piotr Kowalski, starszy bibliotekarz, 777888999, piotr@ksiazkowowielkie.pl
h. Numer rachunku wnioskodawcy, nazwa banku
,
IV. Preliminarz całkowitych wydatków na realizację zadania wraz ze źródłami finansowania w pełnych złotych
Uwaga! Zakup danego produktu może być sfinansowany wyłącznie z wkładu własnego, wyłącznie z dofinansowania z
Instytutu Książki lub łącznie – z dofinansowania i wkładu własnego. Nie trzeba dzielić proporcjonalnie dofinansowania i
wkładu własnego na każdą pozycję preliminarza.
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Źródła finansowania

Liczba

Jednostkowa

Łączna cena nabycia w pełnych zł

Dofinansowanie

Finansowy

cena nabycia

(w każdym wierszu iloczyn liczby

ze środków

wkład własny

produktów oraz jednostkowej
ceny nabycia)

Instytut Książki
w pełnych zł

wnioskodawcy
w pełnych zł

Lp.

Nazwa produktu

sztuk

(za 1 szt.) w
pełnych zł

1

2

3

4

5

6

7

1)

komputer stacjonarny

2

4200

8400

8000

400

2)

komputer przenośny

2

3500

7000

7000

0

3)

drukarka (laserowa)

1

1500

1500

0

1500

4)

drukarka (atramentowa)

3

1650

4950

450

4500

XXX

XXX

XXX

XXX

6400

XXX

XXX

XXX

15450

XXX

XXX

XXX

21850

XXX

XXX

Finansowy wkład własny wnioskodawcy - co
najmniej 15% całkowitej kwoty wydatków na
realizację zadania (suma wszystkich wierszy w
kolumnie 7.)
Dofinansowanie ze środków Instytutu Książki kwota wnioskowana (suma wszystkich wierszy w
kolumnie 6.)
Całkowita kwota wydatków na realizację zadania
(suma wszystkich wierszy w kolumnie 5.)

Całkowita kwota wydatków (suma finansowego wkładu własnego oraz dofinansowania ze środków Instytutu Książki) na
realizację zadania (w pełnych złotych):
21850
w tym finansowy wkład własny (w pełnych złotych):
6400
co stanowi
29
% całkowitej kwoty wydatków na realizację zadania.
UWAGA! Jeśli udział procentowy wkładu własnego w całkowitej kwocie wydatków wynosi mniej niż 15,00% wniosek zostanie
uznany za błędny formalnie.
V. Obowiązkowe załączniki
Nr
załącznika

Nazwa załącznika (zgodna z regulaminem programu)

1)

Aktualny odpis z rejestru instytucji kultury

2)

Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy (załącznik obowiązkowy tylko dla samorządowych instytucji kultury, w skład których
wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki)

3)

Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowanych zadań z lat ubiegłych

VI. Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że:
A. Zapoznałem się z treścią regulaminu programu.
B. Informacje podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe.
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C. Dysponuję wymaganym finansowym wkładem własnym na realizację zadania.
D. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia do Programu „Kraszewski Komputery dla
bibliotek” na podstawie art. 6. ust. 1 lit. e RODO.
E. Oświadczam, że osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku oraz wskazana jako osoba wyznaczona do kontaktu
wyraziła zgodę na podanie jej danych osobowych we wniosku o dofinansowanie.
Imię i nazwisko

Stanowisko

Jan Iksiński

dyrektor

Anna Igrekowska

główna księgowa

Podpis i pieczęć

Data

Podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w rejestrze instytucji kultury.

Wniosek poprawny formalnie i spełnia warunki określone w regulaminie (tak lub nie):

Czytelny podpis i pieczęć osoby oceniającej wniosek:

Data:
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