
Zarzqdzenie Nr 352/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zdnia14 sierPnia 2018 roku

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 450/17- z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie oxresten-'rJ w'zoru wniosku' *toi' umowy o iealizaciq zada6

publicznych * ,"t"ln "ini"i"tv*v iofa.fnei' informacji na temat realizacji

iniciatywy lokalnej o'l-' po*oi"nia iomisji ds' inicjatyw lokalnych'

Na podstawie art 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym (tj Dz J';;oi8 ( poz 994 ze zm)' art 
-19 

b ustawv z dnia

24 kwietnia 2OO3 r.-o-i=r"rurn;sci pozytku publicznego_ i_ o worontariacie

(t.j. DzU z 2018 '' 
pJt-iso") pozn't')'* zwiqzku i $ 2 ust l uchwalv

Nr XXXV[/415ltz naa!"-nrlei"Xl"i * czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca

2017r. w sprawie oxi6si""i' trybu i szczegolowych kryteriow oceny wniosk6w

o realizacjq ,uaun p'ir"''t);;h ;;tt;;h inlcjatvwv lokalnei ( Dz' urz woj Sl

z2017r. Poz 4126)'

zarzqdzam, co nastqPuje :

sl

\NZarzqdzeniuNr450/lTzdnia22sierpnia20lTrokuwsprawieokreSleniawzoru
wniosku, *roru ,roi'"y ; t;"i;;le zadari publicznvch w ramach inicjatywy lokalnei'

informacji na temat '"lri""ii 
it"i"tv'y iort"rn"1 oraz powolania k"ii:li-1t inicjatvw

tokatnych zmianie ,t;;2;[";.lt ii, i . 
wzor wniosku o wsparcie tealizacjt zadania

publicznego * ,r.uJiinitJu-tv*y lokalnej' kt6ry otrzymuje brzmienie iak w Zalqczniku

do niniejszego Zarzqdzenia

s2

Pozostale zapisy nie ulegajq zmianie'

s3

Wykonanie Zarzqdzeniapowierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych'

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'
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BURMISTR,Z
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeszczynY

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 352118
Burmistrza GminY i Miasta
Czenrionka-LeszczYnY
z dnia 14 sierPnia 2018 roku.

Wniosek o realizacjq zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnei pn:

(nazwa, tytul inicjatywy lokalnej )

1. Osoby tworzqce grupq inicjatywnE (realizujqcq inicjatywq)

Lp. lmig i nazwisko

2. Opis inicjatYwY:

Opis inicjatywy:

Okres realizaii.

Miejsce realizacji:

Obszar dzialalnoSci, ktorych dotyczy inicjatywa (wymienic zgodnie z art' 19b ust' 1

Ustawy z dnia 24 kwietnia- ZbOg r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z po2n' zm')'

Adres zamieszkania wiek



3. Do kogo inicjatywa bqdzie skierowana, ile osob bqdzie korzystalo z realizaii

rnicjatyiryy? C6 ,'Oa sig osiqgnqc dzigki realizacii tej inicjatywy? Jakie.bedq korzySci

dla realizatorow inicjatywy-i Ota grupy docelowej tej inicjatyrruy? W jaki sposob

inicjatywa bqdzie promowana wSr6d mieszkancow?

4. Skala oddziatywania inicjatywy lokalnej na mieszkaficow i ich otoczenie oraz

trwaloSc/efekty zgtas zanei i n icj atywy?
Np. w przypadku- dziataft nieinwestycyjnych - opisac cykticznoSc/kontynuaciq dzialan

lub wskazac czy dzialanie iest iednorazowe
np w przypadku dziatan inwestycyinych - wskazac kto bqdzie ponosic koszty

eksptoatacji'iniciatywy oraz iakie OiaLie-zaangaZowanie mieszkanc6w np' spoleczne

5. Przewidywany harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej

Lp. Nazwa dzialania Termin Podmiot odPowiedzialnY
mieszkancY/gmina



6. Posiadane zasoby. Co mieszkafcy s€l w stanie wykona6 sami

Osoby zaangaZowane w inicja-
tywq w ramach Pracy
spolecznej (rodzaj wYkonYwa-
nego zadania)

llo5c godzin

lloSc Szacunkowa wartoSc

Szacunkowa wartoSc

Deklarowane Srodki Pienigzne
wtasne

Lp

7. Pzewidywane koszty realizacji zadania

u Koszt calkowitY W tym ze W tym zeRodzaj kosztu Koszt calkowity W tym ze W tym ze

Srodk6w gminY Srodkow miesz-

Razem:

I Stan przygotowania inicjatywy lokalnej
Co udalo siq ziobic do dnia zloZenia wniosku, np. mieszkancy pozyskali partnerow do

wspolpracy, pozyskali wktad spoteczny (wolontariusze)/rzeczowy/finansowy



WNIOSKOWANA KWOTA NA REALIZACJE INICJATYWY: ..'. " "

CALOSCIOWY KOSZT I NICJATYWY:

g. Stan wlasno$ciowy terenu, na kt6rym ma by6 zlokalizowane zadanie
dotyczy tytko i n iciatyw o ch arakterze i nwe stycyinym/re montowy m

10. Dane lidera/po6rednika inicjatywy lokalnej dzialajqcego w imieniu
mieszkan c6w (adres zamieszkania, telefon, e-mail)

w przypadku zloZenia wniosku za poSrednictwem organizacii pozarzqdowei - nazwa

organizacji, numer z Krajowego Rejestru lub innego dokumentu wraz z nazwq

wiasciwego rejestru, adres, telefon oraz podpisy i pieczqcie osob skladaiqcych

wniosek,- upowaZnionych do sktadania oSwiadczen woli w imieniu organizacii

pozanqdowei

podpis

|M|ENNA LISTA POPIERAJACYCH INICJATYWE LOKALNA - MIESZKANCOW

GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Lp. lmiq i nazwisko Adres zamieszkania Podpis./



*l Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizyczn\h.w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i * ,pru*i, swobo.dnego przepiywu takich danych oraz uchylenia

a|r6iiy*V 4O/4OME logotne rozporzqdzenie o ochronie danych) wyra1am zgodQ na

przetwarzanie moich aiivin orooowyin .w celu realizacii zadania publicznego w ramach

inicjatywy tokatnei. pooani'e Janych jesi dobrowolne, jednak niezbqdne do przyjqcia niniejszego

wniosku.

*l Popieram realizaciq zadania .p-ublicznego 
i ustanawiam jako reprezentanta

osooqT;soOy/podmiot wiia.any w pkt 10 (wtaSciwe podkreSli6)'

Czerwionk a-LeszczYny, dnia

SpiS dodatkowyCh zalqcznik6w - (do wniosku mozna dolqczyc w szczegolnoSci: kosztorys

inwestorski, projekty budowlane, decyzjq o [ozwoleniu na budowq tub zgloszenie realizacji zadania'

itp):

podpis i data



Zgodnie z ad. 13 ogllnego rozporzEdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r'

informujS, i2:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto CzeMionka-Leszczyny

z-siedzibqprzyul.Parkowejg,44-230Czerwionka-Leszczynyreprezentowanaprzez
Burmistrza Gminy i l\iliasta Czerwionka-Leszczyny'

Z fontaf.t i tnspekiorem Ochrony Danych w Oniini i Miasto Czerwionka-Leszczyny mo2liwy jest
-poonumeremtel.nr.3242gsg22tu.badresememailiod@czeMionka-leszczvny.pl,,.

3. ilani/pana dane osobowe przetwarzane bqdq w celu realizacji zadania publicznego jakillg.st

lnicjatywa lokalna na podstawie Art. 6 ust '1 lit a, b, c - ogolnego tozpotzqdzenta o ocnronle

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r'

4.OdbiorcamiPana/Panidanychosobowychb?dqpodmiotyupowaznionenapodstawie
przepis6w Prawa do kontroli.

5. Fana/Pani dane osobowe przechowywane beda przez okres 5lat'
6. posiada pani/pan pra*o do, zqdania od administratora dostqpu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec przetwazani? , ^---^....^,z. wa panlpani prawo wniesienia skargi do irezesa Uzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione lest, ze Pana/Pani Jane osobowe przetwarzane sq ptzez adminiskatora

niezgodnie z bg6lnym roiporzqdzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 roku.
a Ftorn,e danych osobowych jest dobrowolne jednakze niepodanie danych w zakresie- 

*vrig"nynr frzez administratoi, moze ,kutkowac odmowa przyjqcia i rozpatrzenia wniosku.

Bu istrr:
Gmi i Miasta

Czenrio -Leszczyny

iszewskiwi
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