
BURM!SX'N.Z
GMINY I NIIASTA

('zenvronka-Leszczvny Zazqdzenie Nr 326/20
Bu rm istrza Gm i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

zdnia20 sierPnia 2020 roku

w sprawie powiadomienia mieszkafc6w Gminy i Miasta czelionka-Leszczyny
o iozpoczgciu przyimowania wniosk6w o wykonanie iniciatyrvy Iokalnei

w 2021 roku.

Napodstawie:art.30ust.lustawyzdnia8marcalgg0rokuosamorzqdzie
g;inny, (t.j. Dz.U. z 2O2Or. poz. tiS1, oraz arl' 19 b ustawy z dnia 24 kwietnia

ZOOS iofu'o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t'j. Dz. U.22020r.
poi. f OSil, wzwiqzku z 5 Z i,st. 1 i2 Uchwaty Nr)fiXVll/415117 zdnia23czerwca

2017 roku w sprawie 
-okreSlenia trybu i szczegolowyctr fy"l'-"I wniosk6w

o realizacje .aOan puUiLrnyih * t".".'h inicjatywy n-fatnei 1Oz. Ut. Woj. Sl.22017

roku poz. 4126),

zarz4dzarn, co n astq Pu j e :

sl
l.oglaszamrozpoczqcieprzyjmowaniawniosk6wowykonanieprzezmieszka6c6w

Ciiiny i Miasta Czenrvionki - Leszczyny inicjatyw lokalnych. w 2021 roku'

2. Na reatizaclg inicjatyw lokalnych w Z1ZO roku planuje siq pzeznaczyb lqcznq

kwotq 60 000,00 zl.

3. Wnioski lnozn" 
"kl"d"6 

w terminie do 30 wzeSnia 2020 roku w sekretariacie- 
UrriU, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przY yJ' !119Yelnr 9: 

,

4. Wz6r wniosku stanowi Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 352/18 Burmistza Gminy

i Miasta czenr,,ionka-Leszczyny z dnia 14 iierpnia 2018 roku w sprawie zmiany

zaiqazenia rur asoirz eurmiitza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia

zi iLrpnia 2017 roku w sprawie okreslenia wzoru wniosku, wzoru umowy

o realzlcjg zadari publicznyc'h w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat

realizacji inicjatywy'lokalnej oraz powolania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nt 352/18
Burmistrza Gminy i iliasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 14 sierPnia 2018 roku'

Wniosek o realizacjq zadania publicznego w ramach iniciatywy lokalnej pn:

(nazwa, tytul inic,atywy lokalnej )

1. osoby twozqce grupe inicjatywnE (realizujqcq inic,iatywQ)

2. Opis iniciatYwY:

Opis inicjatywY:

Okres realizacii:

Miejsce realizacji:

Obszar dzialalno6ci, kt6rych dotyczy inicjatywa

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o

i o wolbntariacie - t.j. Dz.U. 22018 r. poz' 450 z

(wymienic zgodnie z art' 19b ust. 1

dzialalnoSci po2ytku publicznego
p62n.zm.).

lmig i nazwiskoLp Adres zamieszkania lwiek I



3. Do kogo inicjatywa bqdzie skierowana, ile os6b bqdzie f9ra3|at9 z realizaqi
' 

,i.i"tl,iqyZ C6 ,'0" sle biAgnqe dziqki realizacji tej inicjatywy? Jakie.bqdq.korzvSci

Oia'ieafiiatorOw inicjitytary-i it" g'i'py docelowej tej iniciatywy? W jaki spos6b

inicjatywa bqdzie promowana wSr6d mieszkaric6w?

4. Skala oddziatywania inlcjatywy lokalnej na mieszkaic6w i ich otoczenie oraz

trwalo66/efekty zglaszanej inicjatywy?

Np";-;;;;;;ii'diri"r, niiirii:ii"vinvch - opisac cvkticznos1/kontvnuaciq dziatah

lub wskazai czy dzialanie iest iednorazowe'Np. i-iiviiaxi aziata'rr- iiiisv"vnv"n - wskazae kto bedzie ponosie koszty

eksploatacji inicjatywy oraz laiie oia1ie-zaangaiowanie mieszkafic6w np. spoleczne

s. Przewidywany harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej

Lp Nazwa dzialania Termin PodmiotodPowiedzialnY
mieszkaficY/gmina

rl



6. Posiadane zasoby. Co mieszkafcy sq w stanie wykona6 sami

Szacunkowa warto66Osoby zaanga2owane w inicja-
w ramach Pracy

spolecznei (rodzaj wYkonYwa-
nego zadania)

Szacunkowa warto6dPosiadane zasobY zeczowe llo56

Deklarowane 5rodki Pieniq2ne
wlasne

7. Pzewidywane koszty realizacii zadania

Lp Rodzaj kosztu Koszt calkowitY
Srodkow gmlny

W tym ze
Srodk6w miesz-
kafic6w

Razem

8. Stan przygotowania inicjatywy lokalnei

Coiaia s,i) riolnie ao ania iizinii wnioski, np. mieszkahcy pozyskali paftner1w do

iiiairiii,' wzyskali wktad spoleczny (wotontaiusze)/rzeczowylfi n ansowy

lloSc godzin

-1

W tym ze

I



WNIOSKOWANA KWOTA NA REALIZACJE INICJATYWY

CAI-OSCIOWY KOSZT INICJATYWY: .

9. Stan wlasnosciowy terenu, na kt6rym ma by6 zlokalizowane zadanie
dotyczy tytko iniciatyvv o charakterze inwestycyinym/remontowm

10. Dane lidera/po6rednika inicjatywy lokalnej dziataiqcego w imieniu

mieszkafi c6w (adres zamieszkania, telefon, e-mail)

* poypidk, zloZenia'wniosku za posrednictwem.organizacji pozanqdowei - nazwa

orgaiiacli, numer z Kraiowego Rejestru lub. innego dokumentu wral .z.Y'wq
;tz;,"i;6; reiestru, adres, t6tefon oraz podpisy i pieczqcie os6b skladaiqcych

iiii"ix,- upowa2nionych do skladania oswiadczeh woli w imieniu organizacii

pozazqdowei

podpis

IM|ENNA LTSTA PoPIERAJACYCH INICJATYWE LoKALNA - MIESZKANCOW

GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

Lp lmig i nazwisko Podpis -/Adres zamieszkania

---



*l zgodnie z aft. 6 ust.1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (uE) 2016/679

z d-nia 27 t<wietnia 2016 r. w sprawii ochrony os,b fizycznych w zwiqzku z przetwaza.niem

iaiiin osooo*ych i w spmwie swobodn;go ptzeplwu takich danych oraz uchylenia

avrZktvwv g5/46/WE (ogolne rozporzqdzen'te o ochronie danych) Wrazam zgodq na,

io.tiaianie moicn daivcn osobowych w celu realizacii zadania publicznego w ramacn

f;;;fr;i;iaiel.iooinii, danvch iesi dobrowolne, jednak niezbedne do pzviecia ninieiszeso

wniosku.

*/ Popieram rcalizaqQ zadania publicznego i.. ustanawiam jako reprezentanta

osobe/osoby/podmiot wikazany w pkt '10 (wlasciwe podkresli6)'

Czerwionka-LeszczynY, dnia

itp):

Spis dodatkowych zalqcznik6w . (do wniosku mozna dolqczy6 w szczeg6lnosci:.'kosztorys

inwestorst<i, projekt! budowtane, Oecyzlq o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie realizacji zadania'

podpis i data



informujQ, i2

l.AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestGminaiMiastoczeMionka-Leszczyny" l'-ii"aiini f zy ut. parkow ei s, u-zlo czerwionka-Leszczyny reprezentowana ptzez

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
z. [""i"ii i inipet<iorem ocnrony oinycn w omini i Miasto czeMionka-Leszczyny mozlw iest-' 

il;;;;;"iiei. nr. gz 429-56 ?2 tut adresem emait iod@czerwionka-leszczynv.pl.

3. pani/pana dane osobowe piivrZiin" bqdq w celu reatizaqi zadania publicznego iakim jest
-' i."l;W, lokalna na poosiawie Art. 6 ust l iit' a, u, c - og6inego rozpozEdzenia o ochronie

danycir osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 !. ..-^...^+^i^^^ ^- ^^,rer.\r,.l. otdiorcami pjna/pani aany"n- o.ooo*ych bQdq podmioty upowaznione na podstawie

pzepis6w Prawa do kontroli

s. Fana/Pani dane osobowe peechowy\ivane bQdq pzez okres 5lat'

;: ;ffi6j i""/pan prawo Oo' iaa"nL od ad;inistratora. dostQpu do danych osobowych, prawo
- 

do ich sprostowanii, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwazania'

z. rrr" iunipini frawo wniesiJrla ;*s, ;; irezesa Uzqdu ochrony Danvch osobowych' gdv
" 

,r"trtnion" jest, ze panJFani Jane osobowe pzetwarzane sq ptzez administratora

niezgodnie z ogolnym rozpozqaieniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 roku.
a. Foj"n[ 

-o"nych 
osobowych jest dobrowolne .Jednakze 

niepodanie danych. w zakresie
'' -fi};y, pzez aominisiraioia moze skutkowa6 odmowq peyjecia i rozpatzenia wniosku'

Zgodnie z art. 13 og,lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r'


