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Karta informacyjna

Przeprowadzenie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
I

Podstawa Prawna
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Referat Promocji i Rozwoju
Tel. 81 517 50 85 wew. 35

III

Wymagane wnioski
 Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) termin realizacji,
3) informację o grupie inicjatywnej wraz z adresem do korespondencji,
4) miejsce wykonania zadania,
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu
realizacji,
6) opis dotychczas wykonanych prac (o ile prace wykonano),
7) opis kolejnych planowanych zadań,
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,
9) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej
wydatkowania,
c) wkład środków własnych,
d) informację o ewentualnych innych źródłach finansowania,
10) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

IV

Wymagane załączniki:
1)
w przypadku, kiedy wniosek składają bezpośrednio mieszkańcy:
a) listę mieszkańców z podaniem ich imion, nazwisk, adresów, numeru PESEL i
podpisów,
b) oświadczenia wszystkich zainteresowanych mieszkańców potwierdzające ich
zaangażowanie w realizację zadania publicznego,
c) informację, przez które osoby Wnioskodawcy będą reprezentowani,
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób składających wniosek o
inicjatywę lokalną dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2)
w przypadku, gdy mieszkańcy składają wniosek za pośrednictwem organizacji, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:
a) listę mieszkańców z podaniem ich imion, nazwisk, adresów, numeru PESEL i
podpisów,
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b) oświadczenia wszystkich Wnioskodawców potwierdzające ich zaangażowanie w
realizację zadania publicznego,
c) nazwę i adres organizacji lub podmiotu za pośrednictwem którego wniosek jest
składany,
d) aktualny statut oraz kopię odpisu z rejestru sądowego, albo wyciąg z ewidencji,
czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji lub podmiotu, o
którym mowa powyżej,
e) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku
przez pełnomocnika),
f) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
g) podpisy reprezentantów lub podmiotów za pośrednictwem których wniosek jest
składany,
h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób składających wniosek o
inicjatywę lokalną dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
V

Dokumenty do wglądu
 brak

VI

Termin załatwienia sprawy
 do 30 dni

VII

Opłaty
 brak

VIII

Tryb odwołania
 brak

IX

Uwagi
 Brak
Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Marcin Pastuszak

Marcin Pastuszak

Adam Kuna
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