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Czgrwionka-Leszcz-vny Zarzqdzenie Nr 448122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie okre6lenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizacjg zadari
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji
inicjatywy lokalnej oraz powolania komisji ds. inicjatyw lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 t., poz.559 ze zm.), aft. 19 b ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327), w zwiqzku z g 1 uchwaty Nr XL|V473/22 Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany
Uchwaty Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czeruuionce - Leszczynach z dnia
23 czerwca 2017 roku w sprawie okreSlenia trybu i szczeg6towych kryteri6w oceny
wniosk6w o realizacjg zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj.
sl. z2ozzr. poz. 3300),

zafzqdzam, co nastepuje :

s1

Vtl Zarzqdzeniu Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie okre5lenia wzoru
wniosku, wzoru umowy o realizacjg zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powolania komisji ds. inicjatyw
lokalnych, zmianie ulega Zalqcznik Nr 1 - wz6r wniosku o wsparcie realizaqi zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, kt6ry otrzymuje brzmienie jak w Zalqczniku
do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Pozostale zapisy Zarzqdzenia nie ulegajq zmianie.

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. Spotecznych.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Cze"nv i onka- t-eszczyny

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 448122
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrvion ka-Leszczyny
z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Wniosek o realizacjq zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn:

(nazwa, tytul inicjatywy lokalnej )

1. Osoby tworzqce grupQ inicjatywnq (realizujqcq inicjatywq)

Adres zamieszkania

2. Opis inicjatywy:

1) Opis inicjatywy:...

2) Uzasadnienie celowoSci i potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej.......

3) Opis adresatow/odbiorcow inicjatywy lokalnej:......

5) Sposoby promowania inicjatywy wSrod mieszkahcdw:

3. Okres i miejsce realizacji:.

4. Obszar dzialalno6ci, ktorych dotyczy inicjatywa (wymienic zgodnie z art. 19b
ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie - t.j. Dz.U. 22022 r. poz. 1327 z po2n. zm.).

4) Skutki inicjatywy lokalnej (np. koszty utzymania):.



5. Przewidywany harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej

Nazwa dzialania Termin I foOmiot odpowiedzialny
mieszkahcy/gmina

6. Posiadane zasoby.
(co mieszkafcy sq w stanie wykona6 sami)

Wktad finansowy wlasny Kwota w zt:
(minimum 5% kosztow
finansowych realizacji zadania).

Posiadane zasoby rzeczowe
(np. narzgdzia, maszyny)

Osoby zaangaZowane w inicja-
tywq w ramach pracy
spolecznej (rodzaj wykonywa-
nych prac)

lloSc godzin Szacunkowa wartoSc

Szacunkowa warto66



7. Przewidywane koszty finansowe realizacji zadania

Rodzaj kosztu Finansowy
koszt calkowity

8. Przewidywane 2r6dla finansowania inicjatywy:

9. Stan przygotowania inicjatywy lokalnej:

1) czy inicjatywa wymaga / nie wymaga wykonania Wac Wzygotowawczych
ijakich?

W przypadku zadan inwestycyjnych:
2) czy inicjatywa zawiera kompletnq dokumentacjq projektowq, w celu

uzyskania pozwolenia na budowq lub dokonania zglosze-
nia ?.......

3) czy inicjatywa posiada opracowanq szczegolowo koncepcjq, kiedy nie jest
wymagany projekt budowlany, zgtoszenie lub pozwolenie na budowg?

4) czy inicjatywa
i zgloszenia zamiaru budowy?

W tym ze
Srodkow gminy

W tym ze
srodk6w miesz-

kancow

Lp Zr6dla finansowania: Koszt finansowy
calkowity (w zl)

Kwota finansowania
inicjatywy (w zl)

Udzial
w finansowaniu

inicjatywy
(w %)

1 Wnioskowana kwota
Srodk6w ominnvch

2 Wklad finansowy wlasny

Razem: 100,00%

wymaga opracowania dokumentacji projektowej



5) czy inicjatywa wymaga opracowanra dokumentacji projektowej
i uzyskania pozwolenia na budowQ?...

10. Stan wlasno6ciowy terenu, na kt6rym ma by6 zlokalizowane zadanie
dotyczy tylko inicjatyw o charakteze inwestycyjnym/remontowym

11. Dane lidera/po6rednika inicjatywy lokalnej dzialajqcego w imieniu
mieszkafi cow (adres zamieszkania, telefon, e-mail)

w pzypadku zloZenia wniosku za poSrednictwem organizacji pozarzqdowej - nazwa
organizacji, numer z Krajowego Rejestru lub innego dokumentu wraz z nazwE
wlaSciwego rejestru, adres, telefon oraz podpisy i pieczqcie osob skladajqcych
wniosek, upowaZnionych do skladania oSwiadczen woli w imieniu organizacji
pozarzqdowej

|MTENNA L|STA POPTERAJACYCH TNTCJATYWE LOKALNA - MTESZKANCoW
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY:

I nazwa inicjatywy lokalnej/
(na poczqtku kazdej strony zawierajqcej podpisy proszq podaC nazwq inicjatywy lokalnej)

lmiq i nazwisko Adres zamieszkania



*l Zgodnie z ai. 6 ust.1 lit. a Rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os'b fizycznych w zwiqzku z pnetwananiem

danych osobowych i w sprawie swobodnego pneplwu takich danych oraz uchylenia
dyrektwy 95/46/WE (og5lne rozporzEdzenie o ochronie danych) wyrazam zgodQ na
przetwazanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatwy lokalnej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do przyjecia niniejszego
wniosku

./ Popieram tealizaqe zadania publicznego i ustanawiam jako reprezentanta
osobe/osoby/podmiot wskazany w pkt 10 (wlaSciwe podkresliC).

Spis dodatkowych zalqcznik6w - (oo wniosku mozna dolEczyc w szczeg6lnosci: kosztorys
inwestorski, projekty budowlane, decyzjq o pozwoleniu na budowQ lub zgloszenie realizaqi zadania,
itp):

podpis i data

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

informuje, i2

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
z siedzibq przy ul. Parkowq 9, 4a-230 Czerwionka-Leszczyny reprezentowana ptzez
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny mozliwy jest
pod numerem tel. nr. 32 429 59 22lub adresem email iod@czeMionka-leszczvnv.ol.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdE w celu rcalizaqi zadania publicznego jakim jest
lnicjatywa lokalna na podstawie Art. 6 ust 1 lit a, b, c - og6lnego tozpotzqdzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobolvych b?dq podmioty upowaznione na podstawie
przepis6w prawa do kontroli.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane bqdq pzez okres 5lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: Zadania od administratora dostQpu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec przetwazania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione Jest, 2e Pana/Pani dane osobowe pzet$tazane sq pzez administratora
niezgodnie z og6lnym rozporzEdzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakze niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora moze skutkowad odmowq p'zyjQcia i rozpatrzenia wniosku
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