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WNIOSEK 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ /GRUPY NIEFORMALNEJ 

o wsparcie zadania publicznego (instytucja GOKSiR) § 12 pkt 1 pkt 4a „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na 2019r.” 
 

 
I. Dane na temat wnioskodawcy: 

 

1. Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………………… 

2. Forma prawna (stowarzyszenie/grupa nieformalna): ………………………………………………… 

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze / data dokonania wpisu: 

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

4. NIP: ………………………………..…………          REGON: …………..…..………..……………… 

5. Dokładny adres siedziby: ……………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………… fax: ………………………………. e-mail: …………………….……… 

6. Nazwiska i imiona oraz funkcje / stanowiska osób statutowo upoważnionych do reprezentowania 

organizacji pozarządowej w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy i zawierania umów: 

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

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

7. Nazwisko i imiona osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prawidłową realizację zadania.: 

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

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

II. Opis zadania: 

1. Wnioskodawca ubiega się  o   wsparcie zadania publicznego (nazwa zadania): 

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

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

2. Zadanie wymienione w ust.2 jest zadaniem publicznym w rozumieniu art. 4. ust. 1, pkt (należy 

wpisać właściwy punkt i nazwę z ustawy) …………. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

3. Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania: 

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

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

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

4. Cel i zakres rzeczowy zadania: 

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

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

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

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

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

5. Czy realizacja zadania obejmuje transport TAK / NIE? (Podkreślić właściwe)  

Jeśli TAK proszę zaznaczyć zakres transportu:  

  

 

  

 

6. Liczbowe określenie skali działań podejmowanych przy realizacji zadania: 

1) Liczba uczestników ogółem:………………………….…..  

2) Czas trwania (dni / godzin):……………………………… 

3) Ilość imprez, zawodów, konkursów itp. przeprowadzonych w ramach zadania: 

.……………………………………………………………... 

7. Zakładane rezultaty realizacji zadania: 

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

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

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

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: 

 

1. Całkowity koszt zadania w zł: …………………………………………. 

w tym: 

1) Wartość udziału wsparcia  finansowego gminy w zł. ……………………………….. 

2) Wielkość środków własnych (dotacje/granty/sponsor) w zł ………………………….. 

3) Inne (praca własna/wolontariat/itp.) ilość godzin: ……………………………………. 

 

 

 

 

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

(pieczęć organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

Organizacje ubiegające się o wsparcie zadania publicznego, oprócz informacji zawartych we wniosku zobowiązane 

się do złożenia odpowiednio do kierownika gminnej jednostki organizacyjnej: 

 dokumentów określających status prawny organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania – 

aktualny wypis z rejestru i statut (nie dotyczy grup nieformalnych), 

 danych osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania.  

 

 

Akceptacja wniosku :  …………………………… 

 

Podpis osoby upoważnionej do akceptacji wniosku: ………………………….. 

teren gminy 

poza granicami gminy / Miejsce (średnia ilość km.) ……………….. 
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Załącznik do Wniosku 

 

Art. 4.[Sfera zadań publicznych] 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje 

zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203); 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

32a) rewitalizacji; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 1–32a. 
 

 

http://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.198.0001638,USTAWA-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej.html

