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W N I O S E K  
deklarujący współpracę w realizacji zadań publicznych Miasta Krasnystaw w roku 2020 przez 

organizację pozarządową niebędącą jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy 

 z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2019, poz.37 z późn 

zm.). 

 Nasza Organizacja pozarządowa/ Klub sportowy deklaruje współpracę z Samorządem 

Miasta Krasnystaw przy realizacji zadań publicznych  w 2020 r. w następujących obszarach: 
 

I  Obszar realizacji zadania publicznego1: 

   1. Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii 

  2. Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 

     - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

    - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

    - pozalekcyjne formy zajęć dla dzieci i młodzieży 

    - działania profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

  3. Pomoc społeczna  - przeciwdziałanie ubóstwu 

  4. Polityka społeczna 

     - działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

     - działania na rzecz osób  w wieku emerytalnym 

  5. Edukacja opieka wychowanie, turystyka 

    - rozwijanie i promocja turystyki wmieście 

    - promocja  wypoczynku dzieci i młodzieży 

  6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

   - promocja działalności z zakresu kultury,  sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, 

  7. Kultura fizyczna i sport – upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie szkoleń, udział  

      w zawodach, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych 

  8.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, rozwój   

    wspólnot i społeczności lokalnych 

 9. Inne zadania przewidziane w w/w ustawie 

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

……………………………………………………………………………………………………………….

II Proponowana nazwa zadania publicznego do realizacji / współrealizacji1 w roku 2020: 

krótki opis 

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

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



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

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

 

III  Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Przewidywane koszty realizacji zadania: roczne ogółem …………………………… zł… 

  w przeliczeniu na jednego odbiorcę …………………………………………zł… 

  w tym  udział własny ………………………. …………………………………zł… 

w tym  udział Miasta / wysokość dotacji/ ……………………………………zł... 

 

V. Ilość beneficjentów końcowych  - odbiorców realizowanego zadania, mieszkańców miasta. 

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

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

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

 

VI. Dodatkowe informacje: 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

            

       ..………..……..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy - osób 

reprezentujących organizację pozarządową) 

 
1 właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


