Regulamin przyznawania dofinansowania
do działań podejmowanych przez Oddziały TNBSP
Uchwała nr 3/2013 z dnia 28.09.2013 r.
§1
1. O pomoc mogą starać się Oddziały regularnie odprowadzające 30% dochodu ze składek członkowskich
do Rady Głównej.
2. Dotacja będzie udzielana w miarę dostępnych środków.
3. O pomoc zwraca się Rada Oddziału, w formie pisemnej do Rady Głównej TNBSP.
4. Pismo powinno zawierać kwotę, o którą ubiega się dany Oddział oraz informację, na jaki cel zostaną
przeznaczone otrzymane środki.
5. Rozliczenie finansowe dotacji musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym, w którym jej
udzielono. Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania i przesłania sprawozdania finansowego
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od wydatkowania otrzymanej kwoty.
6. Pomoc finansowa udzielana jest z zebranych na koncie wpływów z odpisów 1%, dlatego pieniądze
mogą zostać wydane jedynie na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem TNBSP.
7. Rada Główna rozpatruje wnioski dwa razy w roku – do końca marca i do końca września. Decyzje będą
podejmowane do końca kwietnia i do końca października.
8. Kryteria przyznawania środków zostaną opracowane przez RG i podane do wiadomości oddziałów do
końca grudnia roku poprzedzającego rok następny.
§2
Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek
umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne, publikowane na stronie internetowej
Ministerstwa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zasady dofinansowania działalności oddziałów:
Do obowiązków wnioskodawców należy:
Zapoznanie się z Regulaminem przyznawania dofinansowania do działań podejmowanych przez
Oddziały TNBSP (Uchwała nr 3/2013 z dnia 28.09.2013 r.)
Wypełnienie wniosku o przyznanie środków (według załączonego wzoru) i wysłanie go na adres
korespondencyjny RG:
Danuta Brzezińska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Nowodworska 13
85-120 Bydgoszcz
Przesłanie sprawozdania finansowego na powyższy adres. Nie przesłanie w terminie
sprawozdania finansowego i opisanych oryginałów rachunków (wystawionych na:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Główna ul. Nowy Świat 21 A, 00029 Warszawa, NIP : 525-15-75-841)
skutkuje odmową przyznania środków przez następne dwa lata.
Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają działania o zasięgu ogólnopolskim,
następnie regionalnym i lokalnym.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania musi poprzeć ponad połowa członków Rady Głównej.
Rada Główna może obniżyć lub podwyższyć wnioskowaną kwotę.
Nie będą dofinansowane przedsięwzięcia niezgodne ze statutem.
Zatwierdzone przez Radę Główną Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w marcu 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr 3/2013 z dnia 28.09.2013 r.

pieczęć nagłówkowa
.......................................................................

(miejscowość, data)

Wniosek
Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w ……………………….
do Rady Głównej TNBSP
o dofinansowanie realizacji zadania w ramach działalności statutowej TNBSP
tytuł zadania

w okresie od…………..…….do…………….……
I. Dane Oddziału
1) nazwa :

2) adres:

3) tel. / e-mail / faks :

4) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oddziału :
Imię i nazwisko

funkcja

Telefon

e-mail
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II. Informacje ogólne
1) Czy składki 30% dochodu ze składek członkowskich są regularnie przekazywane do Rady Głównej TNBSP?
Tak / nie
2) Czy Oddział otrzymał w ubiegłych latach dofinansowanie :
Tak / nie
Proszę podać kwotę dofinansowania oraz tytuł przedsięwzięcia : …………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………
3) Kwota, o jaką wnioskuje Oddział …………………………………..
III. Opis zadania
1) Organizator przedsięwzięcia :

2) Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia :

3) Miejsce i termin przedsięwzięcia :

4) Zasięg przedsięwzięcia :

5) Zakładane cele przedsięwzięcia :

6) Opis adresatów przedsięwzięcia - do kogo jest kierowane i jaka jest planowana liczba uczestników :
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7) Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia :

8) Zakładane rezultaty realizacji przedsięwzięcia :

9) Uzasadnienie potrzeby dofinansowania :

10) Na jaki cel zostaną wydatkowane pozyskane środki :

11. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?

tak

nie

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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