Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 135/2020
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 17.03.2020r.

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
1) Tytuł zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej

2) Informacje o wnioskodawcach/grupie inicjatywnej
Posta
w znak
„X”

Wnioskodawcami są (proszę zaznaczyć właściwe pole):
mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio (wypełnić część a)
mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowej
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2019 r. poz.688 z późn. zm.) mających siedzibę na terenie miasta
Leszna (wypełnić część b)

a) Dane wnioskodawców (uzupełnić jeżeli wnioskują mieszkańcy bezpośrednio):
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

1.

2.

Dane osoby wskazanej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
wniosku (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, email)
Imię i Nazwisko

Nr telefonu

email
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b) Dane wnioskodawców (uzupełnić jeżeli wnioskują mieszkańcy miasta Leszna
za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) mających siedzibę na
terenie miasta Leszna)
Pe Nazwa organizacji
Dokładny adres organizacji

Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym rejestrze
Numer NIP
REGON

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania organizacji, w tym
do podpisania umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.
Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

1.

2.

Dane osoby wskazanej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
wniosku (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, email)
Imię i Nazwisko

Nr telefonu

email
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3) Obszar wnioskowanych działań, którego dotyczy wniosek (należy postawić
znak „X” przy właściwym zadaniu). W przypadku, gdy zadanie dotyczy kilku
obszarów, proszę wskazać tylko jeden, uznany za główny:
Lp.

Obszar wnioskowanych działań
(obszary działań określone są w art. 19b ust. 1 Postaw
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
znak
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.)
„X”

1. działalność, o której Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
mowa w art. 4 ust. 1
lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub
pkt 13, obejmującej w remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących
szczególności budowę, własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury
rozbudowę lub remont
dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej,
stanowiących własność
jednostek samorządu
terytorialnego, a także
budynków oraz
obiektów małej
architektury
2. działalność, o której Działalność charytatywna
mowa w art. 4 ust. 1 Podtrzymywanie
i upowszechnianie
tradycji narodowej,
pkt 3, 4, 5, 16, 27
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego
Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
Promocji i organizacji wolontariatu
3. edukacji, oświaty i
Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
wychowania, o których oświaty i wychowania.
mowa w art. 4 ust. 1 pkt
14
4. działalności w sferze Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
kultury fizycznej i
fizycznej
turystyki, o której mowa Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.
w art.4 ust.1 pkt 17 i 19
5. ochrony przyrody, w Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
tym zieleni w miastach i dziedzictwa przyrodniczego.
wsiach, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 18
6.porządku i
Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
bezpieczeństwa
publicznego, o którym
mowa w art. 4 ust. 1
pkt 20
7. rewitalizacji, o której Rewitalizacja
mowa w art. 4 ust. 1
pkt 32a
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4) Opis zadania publicznego oraz stanu jego przygotowania wraz z miejscem
jego realizacji
(szczegółowy opis proponowanego zadania, jego przebieg i etapy działania.
Informacja o dotychczas wykonanych pracach w ramach proponowanej inicjatywy)
Opis zadania wraz z miejscem jego realizacji:

Przebieg i etapy realizacji zadania:

Dotychczas wykonane prace w ramach proponowanego zadania:

5) Proponowany termin realizacji inicjatywy
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6) Harmonogram realizacji zadania (poszczególne etapy)
Lp
.
1.

Nazwa etapu zadania

Rozpoczęcie
(miesiąc)

Zakończenie (miesiąc)

2.
…

7) Znaczenie realizacji zadania publicznego dla społeczności lokalnej
(Krótki opis grupy odbiorców inicjatywy: do kogo jest skierowana, liczba osób,
którym służyć będzie inicjatywa. Proszę wskazać cel zadania, efekty i korzyści
wynikające z realizacji inicjatywy)
Opis odbiorców (beneficjentów) inicjatywy:

Cel zadania:

Efekty i korzyści wynikające z realizacji inicjatywy

5

8) Opis grupy wnioskodawców/ grupy inicjatywnej
(Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację inicjatywy plus liczba
mieszkańców popierających realizację inicjatywy - listę zawiera załącznik 1 lub 2
do wniosku. Opis deklarowanej pracy społecznej. Opis dotychczasowego
doświadczenia w realizacji zadań tego typu.)
Opis grupy inicjatywnej (z podaniem liczby osób):

Opis deklarowanej pracy społecznej:

Opis dotychczasowego doświadczenia w realizacji tego typu zadań:

9) Informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy
z administracją publiczną
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10) Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania:
Całkowity koszt zadania:

Lp

Rodzaj wkładu

1.

Wkład rzeczowy

2.
3.
4.

Wartość

Udział
procentowy

Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy
społecznej
Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji
zadania*
Planowane zaangażowanie środków budżetu
Miasta Leszna**
OGÓŁEM

100%

*Wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego realizowanych
w ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów, z
zastrzeżeniem, że co najmniej 10 % wkładu stanowi wkład własny finansowy, a w
pozostałym zakresie wkład wnoszony jest w formie pracy społecznej.
Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy
dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej, oświetlenia ulicznego stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, nie wymaga się wkładu własnego w formie pracy
społecznej.
** Wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego
realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów,
z zastrzeżeniem, że co najmniej 10 % wkładu stanowi wkład własny finansowy, a
w pozostałym zakresie wkład wnoszony jest w formie pracy społecznej.
Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 7 ustawy
dotyczących rewitalizacji nie wymaga się wkładu własnego finansowego, w takiej
sytuacji należy wykazać wkład własny w formie pracy społecznej minimum 30%
całości kosztów.
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11) Szczegółowe koszty zadania oraz planowany sposób ich wydatkowania
a) Udział własny finansowy wnioskodawcy w realizację zadania
Lp

Rodzaj
wydatku

Ilość
jednostek

Rodzaj
miary

Koszt
jednostkowy

Wkład
finansowy
wnioskodawcy

1.
2.
…
RAZEM

b) Wkład własny rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania
Lp

Rodzaj
wydatku

Ilość
jednostek

Rodzaj
miary

Koszt
jednostkowy

Wkład
rzeczowy
wnioskodawcy

1.
2.
…
RAZEM

c) Wkład własny osobowy wnioskodawcy w formie pracy społecznej
Lp

Rodzaj
pracy

Ilość
osób

Ilość godzin

Stawka
godzinowa

Wkład
osobowy
wnioskodawcy

1.
2.
…
RAZEM
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d) Planowane zaangażowanie środków z budżetu Miasta Leszna – wnioskowana
kwota dofinansowania:
Lp

Rodzaj
wydatku

Rodzaj
miary

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy

zaangażowanie
środków
z
budżetu Miasta
Leszna

1.
2.
…
RAZEM

12) Dodatkowe informacje istotne dla realizacji inicjatywy lokalnej.

13) Oświadczenia osoby/osób reprezentujących wnioskodawców (mieszkańców
lub organizację pozarządową)
1) Oświadczam/ y, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
2) Oświadczam/y, że środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z budżetu Miasta Leszna.
3) Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na reprezentowanie grupy mieszkańców w zakresie realizacji
wniosku złożonego w trybie inicjatywy lokalnej (dotyczy wniosku składanego przez mieszkańców).
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej
RODO, informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
Z Administratorem można się kontaktować:
•
telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
•
elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl.
2. Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Wiolettę Kaczmarek z którym można kontaktować się drogą
elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•
złożenia i weryfikacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych oraz ewentualnego
podpisania umowy na realizację zadania w ramach inicjatyw lokalnych i realizacji zadania;
•
zarchiwizowania dokumentów zgromadzonych w sprawie
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku obowiązkiem
wynikającym
ze
szczególnych
przepisów
tj.
rozdział
2a
ustawy
z
dnia
kwietnia
2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. a ust. 1 lit. a) RODO - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
•
pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych uczestników inicjatywy lokalnej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
•
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie
przez
okres
niezbędny
do
realizacji
archiwizacji
wynikającego
z
ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
6. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo:
•
dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
•
sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
•
prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
•
prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
•
przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do weryfikacji wniosku oraz realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, BĘDĄCYCH REPREZENTANTAMI
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez Administratora danych, tj. Urząd Miasta Leszna
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100
Leszno, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail w celu weryfikacji
wniosku o realizację zadnia w ramach inicjatywy lokalnej.
Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została
na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

____________________________
(data, czytelny podpis)

____________________________
(data, czytelny podpis)

Załączniki do wniosku1
Załącznik nr 1- oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzające
zaangażowanie w realizację zadania publicznego
Załącznik nr 2 - oświadczenie mieszkańców reprezentowanych przez organizacje pozarządowe i
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych
Załącznik nr 42 - kopia aktualnego dokumentu rejestracyjnego

1Niepotrzebne

skreślić
tylko w przypadku, kiedy wniosek składają mieszkańcy za pośrednictwem organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)
2Składany
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Załącznik nr 1 do wniosku
Leszno, ……........................ r.

OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH I NIEFORMALNYCH GRUP
MIESZKAŃCÓW
potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
(wypełniane tylko w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez mieszkańców)

Poniżej wymienione osoby potwierdzają swoje zaangażowanie w realizację zadania
publicznego pn. …………………………………………………………………………..
/nazwa zadania/ w ramach inicjatywy lokalnej oraz:
1) Wskazujemy osobę lub osoby, przez które będziemy reprezentowani :
Lp.
1.

Imię i nazwisko

Czytelny Podpis

2.
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LISTA OSÓB POTWIERDZAJĄCYH SWOJE ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Oświadczenie:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Czytelny podpis

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez
Administratora danych, tj. Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno, w zakresie: imię, nazwisko,
adres zamieszkania w celu weryfikacji wniosku o realizację zadnia w ramach inicjatywy
lokalnej.
Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda
nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

1.
2.
3.
…
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Załącznik nr 2 do wniosku
Leszno, ……........................ r.
OŚWIADCZENIE
mieszkańców reprezentowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(wypełniane tylko w przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji pozarządowej)
Poniżej wymienione osoby potwierdzają swoje zaangażowanie w realizację zadania publicznego pn.
………………………………………………………………..………………….…………/nazwa zadania/ w ramach inicjatywy lokalnej
Czytelne podpisy osób składających oświadczenie.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Czytelny
podpis

Oświadczenie:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez
Administratora danych, tj. Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta
Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno, w zakresie: imię,
nazwisko, adres zamieszkania w celu weryfikacji wniosku o realizację zadnia w ramach
inicjatywy lokalnej.
Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny.
Zgoda nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

1.
2.
…
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Załącznik nr 3 do wniosku
Leszno,……........................ r.
OŚWIADCZENIE O ZGROMADZONYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH
Ja niżej podpisany, reprezentując grupę inicjatywną …………………. z siedzibą w
………………… przy ulicy …………………………… oświadczam, że posiadamy
zgromadzone środki finansowe na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w
wysokości ………….... zł. (słownie:…………………………..………………zł.) i deklaruję
zaangażowanie tych środków w realizację zadania zgłoszonego w ramach inicjatywy
lokalnej.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

….....................................................
(miejscowość, data)

…....................................
(czytelny podpis)

….....................................................
(miejscowość, data)

…....................................
(czytelny podpis)
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