ISTifZ

Zarzqdzenie Nr 450/17
EU RM
i ;i r., v I H,tt.csr aBu rm istrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
' c! 'v r/.'(r ka- Lc'szczvny
z dnia 22sierpnia 2017 roku
r

.'

okre5lenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizaciq zadaf
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, . informacji na temat realizacji
ini"i"tWry lokalnej oraz powoiania komisji ds' inicjatyw lokalnych'

w sprawie

Napodstawieart.30ust.2pkt2ustawyzdniaSmarcalgg0r.osamorzqdzie
(t.j. Dz. U. z 2016 r, poz' 446 z po2n' zm ), art 19 b ustawy z dnia
j.
I+ mi"tnii 2OO3 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. Dz. U'
uchwaly
iZOrcr.,poz. 1817 zp62n.zi.),wzwiqzku z$ 2 ust l iS 3 ust'l
Nr XXXV1U415/17 Rady ir4i"lsfiul w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czeryca
wniosk6w
iolir. * sprawie or6stenii trybu i szczeg6lowych kryteri6w( _oceny
o realizacjg zrOan puUficinyct' w ramach inicjatywy lokilnej Dz' irz' Woj Sl'

g;iiny,

z2O17r. Po2.4126),
zarzqdzam, co nastqPuje

:

s1

okreSlamwz6rwnioskuowsparcierealizaqizadaniapublicznegowramach
i.i.i"ty*V lokalnej w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego
zarz4dzenia.

s2
Powolujg Komisjq ds. inicjatyw lokalnych'
wchodzq:
2. W skhd komisji, b rtOrej mowa w ust
i i orrewoOniczJca - Aleksandra Chudzik - Pelnomocnik ds Spolecznych il?Zltiii.iiewooniczqce; Krystvna Jasiczek Naczelnik wvdzialu spraw
1.

l

-

SpolecznYch
3) Czlonkowie:

-'

lr"vnu Kr6l _

-

Naczelnik Wydzialu planowania Przestrzennego

"lfi Gospodarki NieruchomoSciami,
nl noib. Strzelczyk - Naczelnik Wydzialu Zarz4dzania Kryzysowego

Srodowiska,
iOchronY
'
_ Naczelnik wydzialu programowania i Funduszy Zewwqcirz
.l enJr"j'
nqtrznYch,
d) ifr;;;; Ui.r"rek

Dvrektor Zaftadu G^ospodarki Mieszkaniowej'
piotiir. - Dyrektoi Zarzqdu Dr6g i S1u2b Komunalnych'
'"n"iCi.nori - Dyrektor [Aiejsfie-go Osrodka Sportu i Rekreac'ii'
"i
0'ftf
OSrodka Kultury'
til Hlariofa Czajkowsl<a - Dyrektor Miejskiego
Spolecznych '
Spraw
I j Jan Grzego tzyca - inspektor Wydzialu
przypadku jego nieobecnosci
3. Posiedzenie Komisji prowad zi Przewodniczalcy, a W
czlonek
Zastgpca Przewodniczqcej lub wyzna czony przez Przewodniczqcego

-

Komisji.

v^*i^ii a^ czlonkowie
aztaava
obraduje w obecno6ci przynajmniej polowy skladu Komisji'
swojq obecnoS6 podpisem na liscie obecnosci'
ustalei lub konsultacji'
5. W przypadku koniecznoSci pi'"pr.o*uti'"nia dodatkowych
pqez

+.-i"ti'i.i"

i;;j[;tGiorijq

Przewodniczqcej lub .wyznaczony
PrzewodniczqcegoczlonekKomisjimogqzapraszaldoudzialuwjejpracach
nie wchodzace w sklad komisji.
;;;6i;iJiw"nioskodawc6w orai inne-oioby,

i;rr"t["oi,i,re"", lub Zastqpca

6.obslugqadministracyjno{echnicznqKomisjids.inicjatywlokalnychzapewnia

wydzial Spraw spolecznych Urzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.
7. Ocena wniosi6w przez Komislq odbywa siq w spos6b jgyly'lu. podstawie
r.ntliiO* ocenv wniosk6w zawartyCh w Uchwale Nr XXXVII/415l17 Rady Miejskiej
w sprawie okreSlenia trybu
*'ir"*i"*"_i".r"rvn""r, z dnia 23 czeMca 2017r.zada6
publicznych w ramach
irr;;;g6b*y"h kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjq
inicjatywy lokalnej.
e;. iniilatyw lokalnych ustala listq rankingowq z uzyskanq punktacjq' kt6rq
;.
przedstawia Burmistrzowi.

ffi;i,

s3
podejmuje ostatecznq
Burmistrz, biorqc pod uwage mozliwosci finansowe gminy
JJ;i;Je ; try16cii, oo realizLcti zadari publicznych w ramach inicjatyw lokalnych'
nq przez .Burmistrza Gminy
2. WV,i#r Spraw' Spotec znych przekazuje zatwierdzo
i Miasta izerwionka-Leszczyny llstq zidari publicznych przyjqtych do realizacji
zabezpieczenia
r"r".h ini.i"tyw lokalnych dL srarbnika Gminy i Miasta celem
do wydzial6w
oraz
SroAiO* budlet6wych wg okreSlonej klasyfikacji budzetowej
tuu leanoitet< organizacyjnych w celu realizaqi zadafi'
--s'p;;*
'spotecznvci inro-11Yi9 wnioskodawc6w
sposobie
Jwniosk6w w terminie do 30 listopada danego roku'
1.

*

;;,yi;t.;t"n
wrc;f

o

ioirtirygnigii,

s4
1.

CzerwionkaWvdziatv merytoryczne lub jednostki organizacyine Gminy i Miasta
*nio"x6oawcq przfstqpujq do sporzqdzenia odpowiedniej
.inicjatywy
J"rrr6.6"ii niezbqdnej do zawaicia umowy przeprowadzenia
tym h"r.monogru.u kosztorysu oraz innych dokument6w
wynikajqcych ze specyfiki zadania.
lub kierownik
poiit.*i" dokumentacji' o kt6rej Toya .* ust Burmistrz
umowq
okre6lony
czas
na
i"Onl.tro org"nizacyjnej zawiera z wnioskodawcq
-o
wvkonanie iniciatwvy lokalnej.
zobowiqzania stron (tj m.in. szczeg6lowe warunki
realizacji i wsp6tfinansowania zadania publiczneg-o)' czas trwania
stron'
spos6b dolionywania zmian w umowie, obowiqzki informacyjne
zadania
orawo'' fdntrof realizacji zadania publicznego' spos6b rozliczenia
oubliczneqo w ramach inicjatywy lokalnej'
zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia'
Wioirr,it

;'.;;;fiy ;i;i'i
[f."i."j w
rll

i

i

l

iilffi';;i;rii6xiLstc
;rg;;i;di
il;t

4.

i

v.tanowi

s5
Kom6rkiorganizacyjneUrzqduGminyiMiastalubjednostkiorganizacyjneGminy
w danym roku'
i Miasta Czenvionka-Le...Jyny wspolrealizujqce inicjatywy lokalne
lokalnych w da-nym.roku' kt6rq
rp"r.+r.n informacjq n" i6t*t realizaqi iniilatyw
Spraw
terminie oo ts tutego'roku nastqpnego do Wydzialu

"ii.iir"ii'w zgodnie z zalqcznikiem
'spotecznytfr,

nr 3'

s6
kierownikom kom6rek
Wykonanie niniejszego zarzqdzenia powierzamjednostek
organizacyjnvch
Uriqdu-Gminyi Miasta oraz iierownikom

"i6rtir".virv"h
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s7
Nadz6rnadwykonaniemZarzqdzeniapowierzamPelnomocnikowidsSpolecznych

oraz Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s8
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'

gunllstrz'
Gminy'l Miasta
Czemiozkd-Leszczvnv

wiesutrhzewsri
I

PRAWNY

i ros t

\\"

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
(' zerw r on ka -Le szrzYnY

Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 450117
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

Wniosek o realizacjg zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn:
(nazwa, tytul inicjatywy lokalnej

1.

)

Osoby twozqce grupg inicjatywnq (realizujqcq inicjatywq)

lmiq inazwisko

2.

Opis inicjatyry:

Opis inicjatywy:

Obszar dzialalno6ci, kt6rych dotyczy inicjatywa ( mo2na podkre6li6 kilka)

1) dzialalno6d wspomagajqca rozut6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych, obejmujqca
szczeg6lno6ci budowq, rozbudowq lub remont drog, kanalizacji, sieci
wodociqgowej, budynk6w oraz obiekt6w malej architektury stanowiqcych wlasnoS6
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
2) dzialalno66 cha rytatywna ;
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielqgnowania polsko6ci
oraz rozwoju Swiadomo5ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) dzialalnoS6 na rzecz mniejszo6ci narodowych etnicznych oraz jqzyka
regionalnego,
5) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dztedzictwa narodowego,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) edukacja, oSwiata iwychowanie,

w

i

8) dzialalno66 w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9) ochrona pzyrody, w tym zieleni miejskiej,
10) porzqdek i bezpieczefistwo publiczne.

skierowana, ile os6b bqdzie korzystalo z realizacji
inicjatywy? Co uda siq osiqgnqc dzigki realizaqi tej inicjatywy? Jakie bqdq korzy6ci
dla realizator6w inicjatywy i dla grupy docelowej tej inicjatywy? W jaki spos6b
inicjatywa bqdzie promowana wSrod mieszkancow?

3. Do kogo inicjatywa bgdzie

4. Skala oddziatywania inicjatywy lokalnej na mieszkaficow i ich otoczenie

oraz

trwaloS6/efekty zglas zanej n icjatywy?
Np. w przypadku dzialafi nieinwestycyjnych
lub wskazaC czy dzialanie jest jednorazowe
i

- opisac cyklicznoSc/kontynuacjq dzialan
Np. w ptzypadku dzialan inwestycyjnych - wskazac kto bqdzie ponosif koszty
jakie
eksploatacji inicjatywy oraz

bqdzie zaangaZowanie mieszkahc6w np. spoleczne

s. Przewidyrany harmonogram
Nazwa dzialania

realizacji inicjatywy lokalnej
Podmiot od powiedzialny
mieszkancy/gmina

6.

Posiadane zasoby. Co mieszkaficy s€l w stanie wykona6 sami

Osoby

zaanga2owane llo6c godzin
w inicjatywq w ramach pracy
spolecznej (rodzaj wykonywanego zadania)

Szacunkowa wartoSc

Deklarowane Srodki pieniqZne
wlasne

7.

ttt
Przewidprane koszty realizacji zadania

Rodzaj kosztu

8.

Koszt calkowity

W tym

W tym

ze
ze
gminy
Srodk6w
Srodk6w mieszkafic6w

Stan przygotowania inicjatywy lokalnej
Co udalo siq zrobi1 do dnia zloZenia wniosku, np. mieszkartcy pozyskali partnerow do
wspolpracy, pozyskali wklad spoleczny (wolontariusze)/rzeczowy/finansowy

wNtosKowANA KWOTA NA

CALOSCIOWY KOSZT

9.

I

N

REALTZACJE TNTCJATYWY:

ICJAT\INY:

Stan wlasno6ciowy terenu, na kt6rym ma by6 zlokalizowane zadanie

dotyczy tylko inicjatyw o charakterze inwestycyjnym/re montowym

10. Dane lidera/po6rednika inicjatywy lokalnej dzialajqcego

w imieniu

mieszkaf c6w (adres zamieszkania, telefon, e-mail)
w przypadku zloZenia wniosku za poSrednictvvem organizacji pozazqdowej

organizacji, numer z Krajowego Rejestru lub innego dokumentu wraz z

nazwa
nazwE
wlaSciwego rejestru, adres, telefon oraz podpisy pieczqcie osob skladajqcych
wniosek, upowa2nionych do skladania oSwiadczen woli w imieniu organizacji
pozarzqdowej

i

podpis

IMIENNA L|STA POPTERAJACYCH TNTCJATYWE LOKALNA
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
lmiq i nazwisko

Adres zamieszkania

-

MTESZKA]'ICoW

Podpis*

Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie prowadzenia w Urzgdzie
Gminy Miasta Czenvionka-Leszczyny spraw w zakresie zlo2onego wniosku w ramach
inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z p62n.zm.). Administratorem otrzymanych danych jest

i

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przysluguje mi prawo dostqpu do treSci
swoich danych oraz ich poprawiania, a tak2e 2qdanie zaprzestania przelwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbqdne do przyjgcia niniejszego wniosku.

Popieram realizacjg zadania publicznego

i

ustanawiam

jako

reprezentanta

osobg/osoby/podmiot wskazany w pkt 10 (wlaSciwe podkreSlie).

Czerwio

nk

a-Leszczyny,

dn

ia

Spis dodatkowych zalqcznik6w - (do wniosku
inwestorski, projekty budowlane, decyzjq

mo2na dolqczy6 w szczeg6lnoSci: kosztorys
o pozwoleniu na budowq lub zgloszenie realizacji zadania,

itp):

Burmistrz
Gminv ilnllia'sta

Czewvionlffleszczyny

wiesbl*ldlljszewski

Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 450/17
BurmistJza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 sierpnia 2017 toku.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwionka-[cszczyny

UMOWA
publicznego
realizacjQ
zadania
w ramach inicjatywy lokalnej
o
zawatta w dniu

............

... w Czerwionce-Leszczynach pomigdzy:

Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibq przy ul. Parkowej 9, 44-230
Czerwionka-Leszczyny, bqdqcej platnikiem podatku VAT Nr NIP 642-000-97-26, zwanq

Gminq

i

dalej ,,Gminq", reprezentowan q ptzez'.

Burmistza Gminy i Miasta (W przypadku jednostki organizacyjnej Dyrektor

.w.i",r,"i"*l;;:;;;;;i;*:ffH'#:::-"a'

tej

jednostki)

podmiot' orsanizacja

)

zwanvm darej

o realizacjq inicjatywy lokalnej pn. : ...............

s1

Gmina oraz Wnioskodawca zobowiqzujq siq do realizacji zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwaly Nr )fiXVll/415/1 7
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czenNca 2017 roku okreSlonego we
wniosku zlozonym przez Wnioskodawcq w dniu ... .. stanowiqcym zalqcznik nr 1 do
umowy.

s2

1.

W

ramach

realizaqi

zadania

Gmina

zobowiqzu{e
(

sie

np.

do
zakupu

urzqdzeri, zaplaty uslugi, itp. zgodnie z wnioskiem ).
2. Gmina przeznacza na rcalizaqq zadania Srodki finansowe w wysoko6ci: .................
(slownie:................. zlotych ) stanowiqce wklad Gminy.
3. Gmina udostqpni Wnioskodawcy do u2ywania stanowiqce jej wlasno6i
(budynek/grunt), konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
4. Ka2da inicjatywa lokalna o charakterze inwestycyjnym lub remontowym winna by6
oznakowana tablicq zawierajqcq: logotyp Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zrealizowano w ramach inicjatywy
oraz napis: ,,Zadanie pn.
lokalnej w ........ roku wsp6ifinansowane ze 6rodk6w Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny. Tablice zapewnia Gmina.

:................

s3
1. Wnioskodawca zobowiqzuje sig do wniesienia wkladu wlasnego w realizacjg zadania
w formie:
1) Swiadczenia pracy spolecznej : .................

2) Swiadczenia finansowego

w

wysoko6ci

:

(slownie:

..............2|otych)
Swiadczei rzeczowych:....
..

.

3)
2. Srodki finansowe zostanq wplacone na rachunek bankowy Gminy w terminie
2 miesigcy od podpisania niniejszej umowy, z przeznaczeniem na realizacjq

3.
4.

(

przedm iotowej inicjatywy.
Faktury/rachunki za uslug iizakupylroboty budowlane bgdq wystawione na Gming
i zaplacone ze 5rodk6w pzeznaczonych na realizacjq niniejszej inicjatywy.
Koszt calkowity inicjatywy ustala sie na
.....................21 brutto
..... .. ... .. )

kwotq:

slownie:

s4
Termin wykonania zadania ustala siQ od dnia podpisania umowy do

s5
Nadz6r nad rcalizac4q zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej
prowadzi Gmina.

s6
prawidlowoSci wykonywania zadania publicznego, w tym
finansowych.
Kontrola mo2e by6 przeprowadzona w toku
wydatkowania Srodk6w
realizaqi zadania oraz po jego zakoiczeniu.
W ramach kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, upowa2nieni pracownicy mogq bada6
dokumenty iinne no6niki informacji, kt6re majq lub mogq mie6 znaczenie dla oceny
prawidlowoSci wykonywania zadania. Wnioskodawca na zqdanie kontrolujqcego jest
zobowiEzany dostarczyc lub udostgpnic dokumenty i inne nosniki informacji oraz
udzielic wyjaSnieh w terminie okre6lonym przez kontrolujqcego.
Prawo kontroli przysluguje upowa2nionym pracownikom Gminy zar6wno
w siedzibie Wnioskodawcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

1. Gmina sprawuje konholg

2.

3.

s7
1.

2.

Gmina mo2e odstqpi6 od wykonania umowy, je2eli po jej zawarciu zostanq ujawnione
nowe okolicznoSci uniemo2liwiajqce realizacjq inicjatywy lokalnej, bqd2 wnioskodawca
nie wywiq2e siq z zadeklarowanego wkladu finansowego, rzeczowego lub wkladu
pracy spolecznej.
Odstqpienie od umowy, o kt6rej mowa w ust. 1 mo2e nastqpi6 w terminie 30 dni od
stwierdzenia wystepienia okolicznoSci uzasadniajqcych odstqpienie od umowy.

s8
do zakoiczenia realizaqi zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
jest sprawozdanie z jego realizacji. Ka2da ze stron jest zobowiqzana przygotowa6

1. Podstawq

sprawozdanie z realizacji swojej czg6ci zadania.
Wnioskodawca ma obowiqzek zlo2y6 sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. 1 do
Urzqdu Gminy i Miasta w terminie nie p62niej ni2 15 dni po zakonczeniu zadania.
Sprawozdanie to jest przekazywane do kom6rki organizacyjnej Urzgdu Gminy i Miasta
lub jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wsp6lrealizujqcej
inicjatywg lokalnq.
3. Kom6rki organizacyjne Urzqdu Gminy Miasta lub jednostki organizacyjnej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wsp6lrealizujqce inicjatywq lokalnq zobowiqzane sq
zlo2yc do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdanie z calo6ci
realizacji in icjatywy lo kal nej.
Miasta Czerwionka4. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Burmistrza Gminy
Leszczyny kom6rka organizacyjna Urzgdu Gminy i Miasta lub jednostka organizacyjna
Gminy
Miasta Czerwionka-Leszczyny wsp6lrealizujqca inicjatywq lokalnq
przygotowuje i sklada informacjg na temat realizacji inicjatywy lokalnej do Wydzialu
Spraw Spolecznych w terminie do 15 lutego roku nastgpnego
R
Wz6r informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej stanowi zalqcznik Nr 3 do
Zarzqdzenia Nr 450/17 Burmistrza Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
22 sierpnia 2017 roku w sprawie okre5lenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizacjq
zadari publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacii
inicjatywy lokalnej oraz powolania komisji ds. inicjatyw lokalnych.

i

i

i

i

se
Wszelkie zmiany umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.

s10
Ewentualne spory powsta{e w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
strony poddajq rozstrzygnigciu w,lasciwego, ze wzgledu na siedzibq Gminy sqdu
powszechnego.

s11
Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych
dla Gminy i 1 egz. dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca:

2 egz.

Gmina:

Jl

\C.
..J

l,l'

Burmistrz
Gminv i Miasta

Czeruionkff eszczyny

wie$a.Zlltnzewski

Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenia Nr 450117
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
C'

zerw ronka -Le sznzynY

Informacja
na temat realizacji inicjatyary lokalnej

w roku

1. Nazwa

inicjatywy lokalnej:

2.

Termin realizac4i

3.

Data zawarcia umowy:

4. Zakres rzeczowy

5.

inicjatywy lokalnej ( kr6tki opis

):

Koszty realizacji inicjatywy lokalnej ( w tym Gmina i Wnioskodawca ):

6. Wklad wtasny wnioskodawcy

( zadeklarowany/wykonany)

:

__l

Czerwion k a-LeszczYny,

...

PodPis

kierownika kom6rki organizacyjnej/
kierownika jed nostki organizacyjnej

]A PRAWNY
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awel Piotrowicz
BurmiAtrz

.\'l

Gminv irilIiasta
Czewvionkff eszczyny

wieshlallqzewski
I

