
BURMISTRZ
cMtNY I MlAsrA Zarzqdzenie Ur 3?.1.tt6

Czenvionka- LeszczFy 
B u rm istrza G m i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dniaZwrze5nia 2016 roku

wsprawiepowiadomieniamieszkalic6wGminyiMiastaCze.nvionka.Leszczyny
o rozpoczqci, pdil;;nia -wnio"row o wykonanie iniciatywy lokalnej

w 2017 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz. U. z2o16r.,ii.'qca) *ii art lg.b.ustawy zdnia24 kwietnia 2003 roku

o dziatalnoSci pozyfliu punriclnego i o wolontariacie (t i qz' U.' .2 2!16 r'' poz 239

z p62n. zm.),* .*ieJrlI 6 i '"ti' r Uchw-alv Nr Ly59O/10 z dnia 25 czerwca 2010

roku w sprawie o#1i;;a ii* i szczegolowvch kMeri6w wniosk6w o realizacjg

zadaniapubricznego il-i"r"Jn in"f"t,*V-lokalnei (Di.Urz. Woj. Sl. Nr 277110' poz.

4648 z dn ' 28 .12 .2010 roku z p62n ' zm ') '

zarz4dzam, co nastqPuje :

s1

Oolaszam rozpoczqcie przyjmowania wniosk6w o wykonanie ptzez

XY""rr"rii,O*-drirv'i-rtriitd'Czerwionra - Leszczyny inicjatyw lokalnych

w 20'17 roku.
ii" i"rriru.ie inicjatyw lokalnych w 2017 roku planuje si7 przeznaczyc kwotq

30 000,00 zl.
Wnioski mo2na sktada6 w terminie do 19 wrze6nia 2016 roku w Sekretariacie

U;;;il C;'ry i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy uL Parkowej nr 9'

;\;;ffi , i."id .i; ;;* zatqcznik N r 1 d o n i n ie j sz ego zar z4dzenia'

s2

Podokonaniuwyboruinicjatywlokalnychzwnioskodawcamizostanqzawarteumowy
zgodnie ze wzorem stano*ii"ym 'ilqcznik 

Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia'

s3

TreS6niniejszegoZarzqdzenianalezyzamie5ci6naStronielnternetowejGminy
i Miasta Czerwionka-Let;;;y';;rhdce.ogtoszenia Burmistrza' w Biuletynie

lnformacji Publicznej or",'il tiulic ogloszeri U-rzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

LeszczYnY.

s4

Wykon an ie Zarzqdzenia powierzam N aczel n ikowi Wydzialu S p raw Spolecznych

s5

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

Czerwionka-Leszczyny
Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 377 116

Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 2 wze6nia 2016 roku'

Wniosek o wsparcie iniciatywy lokalnei

l. Dane na temat organizacji pozarzqdowej (w pzypa.dku grupy inicjatywnei naleZy dolqczy6 listq

zawierajEcq: imig i na.wiifb, adres, nrirli io*bO' o"-oUi"i"go'' podpis ka2dego z czlonk6w

(nazwa zadania)

w terminie

w kwocie ogolem

twoz4cYch grupq)
1) petna nazwa
zi irrerw Kralowym Rejestze Sqdowym-lub X11ly* 

rejestrze 
.................................;i;;NiP . :-..: .. . . " "" nr REGoN

+j ooru"ony adres:
sj tet., e-mail......'..
6) nazwiska i lmiona oiOU upowaZnionycn Oo fodpisania umowy o wykonanie inicjatywy

lokalnej.......
7) osoba upowazniona do sktadania wylasnien i uzupernieh dotyczqcych wniosku (imie i nazw-

isko oraz nr telefonu kontaktowego) """"" "

ll. Opis zadania:
1. Nazwa i oPis inicjatYwY:

2. Miejsce wYkonYwania zadania:

a. Witepny harmonogram planowanych dzialafi

izakoficzenia:

""""t'
/z podaniem termin6w ich rozpoczqcla

Rodzaj koszt6w i sPos6b ich

kalkulacji

Og6lem:

Koszt catkowitY
(w zl)

lll. Kalkulacja pzewidywanych.koszt6w realizacii zadania

l. Calkowity koizt zadania"""" "":' t ' """"""" 1

2. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w

W tym ze Srodkow
gminnYch (w zl)

W tym ze Srodkow
wlasnYch (w zl)Lp.



3.Pzypuszczalnekosztyeksploatacjiinicjatyvvylokalnej'ponoszoneprzezMiastopolej
zreallzowaniu

lV. lnne wvbrane informacje dotyczace zadania
1 . Fartnezy biorecy udziat w rcalizacli zadanta:

2.Posiadanezasobykadrowe-pzewidywanedowvkorzvstaniaplzyrca|izacjizadania
/informacje o t<watitir<acjiJn"oJb pl;;;ja;i.h pry realtacii inicjatvwy oraz o kwalifikaciach

wolontariuszY/:

3'Posiadanerodzajezasob6weeczowych(lokalowe'SpzQtowe'inne)waznezpunktu
widzenia r ealizacii zadania'

4. Dotychczasowe oos*i"J"r"ni" * i:i"ri)uiii iiarn podobnego rodzaju oswiadczamGmy)' ze

wszystkie pooane we wnioiku informacje sq zgodne z aktualnym stanem

Prawnym i faktycznym:

ip"opi.iv "iou 
,p"*rz.i"nvtn J" 'kl;;"t; 

;';i"d"-" *Ji u' i'i"niu orsanizacji pozazadowej lub

Zalaczniki - (do wniosku mozna dolqczyc w szczegOlnosci: kosztorys inwestorski' projekty

budowtane, decvzjq o pot*ot"ii' 
'n;Hdil' ;'t""oczeni6 o zgiomadzonych srodkach wlasnych

i"?#;"1,];; ;;iJatnlcn innvcir 2r6dlach rinansowania):

1...........................
2..........................
3.........................
4..........................
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BURMTSTRZ
GMINYIMIASTA

Czcrwronkr'Lcszczyny
Zalqcznik Nr 2
do Zatzadzenia Nr 377/'16

Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 2 wzesnia 2016 roku.

UMOWA
o wykonanie inicjatYwY lokalnej

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

GminqiMiastemczerwionka-Leszczynyz.siedzibqprzyulParkowej9'44-230
d)"^r'i".r,"-i"szczvny, uealcei lt"tnlxlLnl podatku VAT Nr NIP 642-000-97-26' zwanq

dalej,,Gminq", reprezentowan4 ptzez"

WieslawaJaniszewskiego-BurmistrzaGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny'

a

" ' (wnioskodawca' podmiot' organizacja ) zwanym dalej

,,Wnioskodawcq"' reprezentowanym przez"

o realizacjq zadania publicznego pn'

s1

Gmina oraz wnioskodawca zobowiqzujq siq do rearizacii zadania publicznego

realizowanego w ramach i;;"ty*y-;6("i t1-e"dtt"wie Uchwaty Nr Ll/599/10 Radv

ffijil,;i ; ";:: $::: lnlri**_:,, 1,, i I ::: ir. j;;,.,H 
- 

:,1#:;[ T: i ::
wniosku zlo|onYm Przez
umowy.

s2

1. W ramach realizacji zadania Gmina zobowiqzuje sig do """ """ "
tnp.'r"lrpi ,tr+ i.i,."batv ustugi, itp zgodnie z wnioskiem)'

2. Gmina ptzeznacza* 

"*riridii 
rad"ania srodki finansowe w wysokosci:

trf"*ri",....... 1..-..... zlotych ) stanowiqce wklad Gminy'

3. Gmina udostqpni'-'-rniniotrtoo'*tv dA u,ywania stanowiqce leJ

wlasnosc......... . . ' :':":-iuuJvn"rigrunt)' konieczne do wykonania zadania

w ramach inicjatYwY lokalnej'

s3

Wnioskodawca zobowiqzuje siq do wkladu wlasnego w realizacjq zadania w formie:

1.

2.
Swiadczenia pracy spolecznej :'' ::' '

Swiadczenia finansowego w wysotoSci: " (slownie " zi )'



3. Swiadczeri rzeczowYch....

s4

Termin wykonania zadania ustala sig od dnia podpisania umowy do

s5

Nadz6rnadrealizaqatzadaniapublicznegorealizowanegowramachinicjatywylokalnej
prowadzi Gmina.

1.

s7

Umowaorealizacjqzadaniapublicznegorealizowanegowramachinicjatywylokalnej
moze byc rozwiqzana prr.. aiiil .e sxitkiem natychmiastowym w przypadku:

a) nieterminowego ruu ;ienfuezytego wykonywania umowy' w tym ry szczegolnoSci

zmniejszenia r"r,".i ;;;;;";"g; realitowanego zadania'.stwierdzo-nego na

podstawie wynik6w ;;"til-*;;;ny reatizac,ii rinioskow i zalecefr pokontrolnvch,

b) gdy Wnioskoo.,,.f oi'o* ptOO"niu siq kontroli' bqd2 w terminie okre5lonym

przez Gminq ni" oopiti'i'i Jo"ut'nieti' stwierdzonych nieprawidlowoSci'

s8

podstawq do zakonczenia realizacji zadania publicznego iest sprawozdanie z jego

realizac.ii. Kazda ze rt,.on ilti 'ooo*iqzana 
przygotowa6 slrawozdanie z realizacji swojei

czqSci zadania.

se

Wszelkiezmianyumowywymagajezachowaniaformypisemnejpodrygorem
niewa2noSci.

s10

Ewentualne spory powstafe w zwiqzku .z zawarciem i wykonywaniem .niniejszej 
umovuy

strony poddaiq r.orrtrrygniqciu wtaSciwego ze wzglqdu na siedzibq Gminy sqdu

powszechnego.

s6

Gmina sprawuje kontrolq prawidlowo6ci wykonywania zadania publicznego' w tym

wvdatkowania Srodkow finaniowycn. Kontiota moze by6 przeprowadzona w toku

realizacii zadania oraz po jego zakoiczeniu' :^., *aaa har'
W ramach kontroli' o ftOrei mowa w ust l ' upowa2nieni pracownicy mogq badac

oki,i."Liv i inn" nosniri inibrmac;i, ktore. majq lub mogq mie6 znaczenie d.la oceny

p,i*iorl*l,s.l *vronv*"ni" iiainia' Wniojkodawca na zqdanie kontrolujqcego

iest zobowiazanv dostarczf,c-luu uoostgpnie dokumenty iinne nosniki informacji

t,'"J ,J#iid*vi"sni",l * terminie okreslonym przez kontrolujqcego'

Prawo kontroli prry.tug;j" 
'powaznionym 

pracownikom Gminy zar6wno

w sieOziUie Wnioskodiwcfl jak iw miejscu realizacji zadania'J.



s11

Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach ' 2 egz'

dla Gminy i 1 egz. dla Wnioskodawcy'

Gmina:
Wnioskodawca:

K1-2661

A
1_W


