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Zarz4dzenie Nr 414/15
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia 9 wrze6nia 2015 roku

w sprawie powiadomienia mieszkafc6w Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
o rozpoczqciu przyjmowania wniosk6w o wykonanie inicjatywy lokalnej
w 2016 roku.

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z2O13r, poz.594 zp62n.zm.),

- art. '19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 22014 r., poz. 1118 zp62n. zm.),

- wzwiqzku z $ 3 ust. 1 Uchwaty Nr Ll/599/10 zdnia?Sczenvca 2010 roku
w sprawie okreSlenia trybu i szczeg6lowych kryteri6w wniosk6w
o realizacjq zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz.Urz.
Woj $. Nr 277 I 10, poz. 4648 z dn. 28.12.2010 roku z p62n. zm.),

?ar"adzam, co nastgpuje :

sl
1. Oglaszam rozpoczqcie pzyjmowania wniosk6w o wykonanie pzez

mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny inicjatyw lokalnych
w 2016 roku.

2. Na realizacjq inicjatyw lokalnych w 2016 roku planuje siq pzeznaczy6 kwotq
30 000,00 zt.
Wnioski mo2na skladad w terminie do 23 wzeSnia 2015 roku w Sekretariacie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.
Wz6r wniosku stanowi Zalqczntk Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Po dokonaniu wyboru inigatyw lokalnych z wnioskodawcami zostanq zawarte umowy
zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznlk Nr 2 do niniejszego Zazqdzenia.

s3

Tre56 niniejszego Zazqdzenia nalezy zamie6cid na Stronie lnternetowej Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny w zakladce Ogloszenia Burmistza, w Biuletynie
lnformacji Publicznej oraz na tablicy og0oszei Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s4
Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi \Atldzialu Roaitroju
Gminy iMiasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 414115
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 9 wrze6nia 2015 roku.

Wniosek o wsparcie iniciatyury lokalnej

(nazwa zadania)

w terminie

w kwocie og6lem

l. Dane na temat organizacji pozarzqdowei (w przypadku grupy inicjatywnej nale2y dolqcryG listg
zawieraJqc4: imig i naalisko, adres, numer dowodu osobistego, podpis ka2dego z czlonk6w
tworzqcych grupe)

1) pelna nazwa
2) numer w Krajowym Rejestze Sqdowym lub w innym rejestze
3) nr NIP nr REGON
4) dokladny adres:
5) tel., e-mai|.........
6) naaitriska i imiona os6b upowa2nionych do podpisania umowy o wykonanie inicjatywy
lokalnej.......
7) osoba upowa2niona do skladania wyjaSniefi i uzupelnieh dotyczqcych wniosku (imiq i nazw-
isko oraz nr telefonu kontaktowego) ...............

ll. Opis zadania:
1. Nazwa i opis inicjatywy:

2. Miejsce wykonywania zadania:

3. Cel zadania oraz planowana liczba uczestnik6w inicjatywy lokalnej:

4. Wstqpny harmonogram planowanych dzialah /z podaniem termin6w ich rozpoczqcia
izakoficzenia:

5. Zakladane rezultaty realizacjizadania wrazz okreSleniem liczby os6b, kt6rym slu2y6 bqdzie
inicjatywa lokalna:

I ll. Kalkulacja pzewidywanych koszt6w realizacji zadan ia
1. Calkowity koszt 2adania................ .t.. ..............................I
2. Kosztorys ze uzglgdu na rodzaj koszt6w

Lp. Rodzaj koszt6w ispos6b ich
kalkulacji

Koszt calkowi$
(w zl)

Wtym ze Srodk6w
gminnych (w zl)

Wtym ze Srodk6w
wlasnych (w zl)

Og6lem:





3. Pzypuszczalne koszty eksploatacji inic.iatywy lokalnej, ponoszone ptzez Miasto po jej

::::::*::::

lV. lnne wybrane informacje dotyczqce zadanla

1 ll"* illllll ::iln 
* 

:":::"l1 i:lilli

2. Posiadane zasoby kadrowe - pzewidywane do wykozystania pr4 realizagi zadania
/informacje o kwalifikacjach os6b pracujqcych ptq rcahzaqi inicjatywy oraz o kwalifikacjach*"*:*11

3. Posiadane rodzaje zasob6w zeczowych (lokalowe, spzetowe, inne) wazne z punktu

"*:::: :":li":l: :::::::'
4. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadai podobnego rodzaju OSwiadczam(-my), 2e
wszystkie podane we wniosku informacje sq zgodne z aktualnym stanem

:,"ll-l"**'11,, : : : :: : : : ::

(podpivy os6b upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji pozarzqdowej lub
grupy inicjatywnej)

Zahcznikl - (do wniosku mozna doleczyo w szczegolnosci: kosztorys inwestorski, projekty
budowlane, decfzje o pozwoleniu na budowq, oswiadczenie o zgromadzonych Srodkach w{asnych,
informacje o ewentualnych innych Zr6dlach finansowania):

1...........................
2......,...................
3.......... ...............
4..........................
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Zalqcznik Nr 2
do Zazqdzenia Nr 414115
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
z dnia I wrzesnia 20'15 roku.

UMOWA
o wykonanie inicjatywy lokalnej

zawarta w dniu ............ ... w Czerwionce-Leszczynach pomiqdzy:

Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibq przy ul. Parkowej 9, 44-230
Czerwionka-Leszc.zyny, bqdqcej ptatnikiem podatku VAT Nr NIP 642-000-97-26, ntanq
dalej,Gminq", reprezentowan q przez'.

Wiestawa Janiszewskiego - Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

a

(wnioskodawca, podmiot, organizacja ) zwanym dalej
,,Wnioskodawcq", reprezentowanym pzez'.

o realizacjq zadania publicznego pn. : ...............

sl
Gmina oraz Wnioskodawca zobowiqzujq siq do realizacji zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwaty Nr Ll/599/10 Rady
Miejskiej w Czerwioncc-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku okreSlonego we
wniosku zlo2onym przez Wnioskodawcq w dniu ... .. stanowiqcym zalqcznik nr 1 do
umowy.

s2

1. W ramach realizacji zadania Gmina zobowiqzuje sie do
( np. zakupu

uzqdzefi, zaptaty usfugi, itp. zgodnie z wnioskiem ).
2. Gmina pzeznacza na realizacjq zadania Srodki finansowe w wysokosci:

(sicwnie:................. zictych ) stanowiqce wklad Gminy.
3. Gmina udostqpni Wnioskodawcy do u2ywania stanowiqce jej wlasno66

(budyneUgrunt), konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioskodawca zobowiqzuje siq do wkladu

s3

wlasnego w realizacjq zadania w formie:
1) Swiadczenia pracy spofiacznej :





2) Swiadczenia finansowego w wysoko6ci : .................. (sicwnie:
.................2totych)

3) Swiadczei rzeczowych:....

s4

Termin wykonania zadania ustala sig od dnia podpisania umowy do
s5

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

s6

1. Gmina sprawuje kontrolg prawidlcwo6ci wykonywania zadania publicznego, w tym
wydatkowania Srodk6w finansowych. Kontrola moze by6 pzeprowadzona w toku
realizacji zadania oraz po jego zakoficzeniu.

2. W ramach kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, upowa2nieni pracownicy mogq bada6
dokumenty i inne no6niki informacji, kt6re majq lub mogq mie6 znaczenie dla oceny
prawidlowoSci wykonywania zadania. Wnioskodawca na zqdanie kontrolujqcego
jest zobowiqzany dostarczyd lub udostqpni6 dokumenty i inne noSniki informacji
oraz udzieli6 wyjaSnierl w terminie okre5lonym paez kontrolujqcego.

3. Prawo kontroli przysluguje upowa2nionym pracownikom Gminy zar6wno
w siedzibie Wnioskodawcy, jak iw miejscu realizaqi zadania.

s7
Umowa o realizacjq zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej
moze by6 roanti4zana przez Gminq ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) nieterminowego lub nienale2ytego wykonywania umowy, w tym szczeg6lnoSci
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wynik6w kontroli oraz oceny realizacji wniosk6w i zaleceri pokontrolnych,
b) gdy Wnioskodawca odm6wi poddaniu siq kontroli, bqd2w terminie okre5lonym przez
Gminq nie doprowadzi do usuniqcia stwierdzonych nieprawidlowoSci.

s8

Podstawq do zakoficzenia realizacji zadania publicznego jest sprawozdanie z jego
realizacji. Ka2da ze stron jest zobowiqzana przygotowa6 sprawozdanie z realizacji swojej
czqSci zadania.

se

Wszelkie zmiany umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa2no6ci.

s10

Ewentualne spory powstale w zwiqzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
strony poddajq rozstzygniqciu wla6ciwego, ze wzglgdu na siedzibq Gminy sqdu
powszechnego.





s11

Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w trzech jednobzmiqcych egzemplarzach , 2 egz.
dla Gminy i 1 egz. dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca:
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i Miasta
t-Leszczyny
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