Prezydent Miasta Pabianic
WZÓR WNIOSKU
o realizację zadania społecznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 roku:
Informacje podstawowe:
Nazwa proponowanego
zadania
Termin rozpoczęcia działań
związanych z realizacją
zadania
Termin zakończenia działań
związanych z realizacją
zadania
Całkowita wartość
szacunkowych kosztów
realizacji przedsięwzięcia
Proszę zaznaczyć właściwy zakres działań wstawiając znak „X”:
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Organizacja i promocja wolontariatu
I. Dane Inicjatora:
a) grupa mieszkańców Miasta Pabianic
1.
Imiona i nazwiska
osób upoważnionych
do reprezentowania Inicjatora 2.
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu

Telefon
e-mail

Adres do korespondencji
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b) grupa mieszkańców występująca za pośrednictwem organizacji pozarządowej
Pełna nazwa organizacji
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym rejestrze
NIP

REGON

Adres siedziby
Telefon
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu

e-mail
Telefon
e-mail

Adres do korespondencji
II. Opis zadania
1. Opis inicjatywy

2. Wstępny harmonogram planowanych działań

3. Uzasadnienie społecznej potrzeby realizacji zadania
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4. Zakładane rezultaty realizacji zadania wraz z określeniem liczby osób, którym służyć
będzie inicjatywa lokalna

5. Miejsce realizacji inicjatywy

6. Zasięg oddziaływania inicjatywy
(informacja o % mieszkańców – odbiorców działań z obszaru objętego inicjatywą)

III. Kalkulacja przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania
1. Szacunkowe koszty – środki finansowe (nie dotyczy wkładu rzeczowego i pracy społecznej)

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób
ich kalkulacji

Koszt całkowity
(w zł)

W tym ze
środków Miasta
(w zł)

W tym ze
środków
Inicjatora
(w zł)

Ogółem (w zł)
Wartość procentowa
całkowitej wartości szacunkowych
kosztów realizacji przedsięwzięcia
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2. Szacunkowa wartość wkładu rzeczowego

Lp.

Rodzaj wkładu rzeczowego

Szacowana
wartość
całkowita (w zł)

W tym po
stronie Miasta
(w zł)

W tym po stronie
Inicjatora
(w zł)

Ogółem (w zł)
Wartość procentowa
całkowitej wartości szacunkowych
kosztów realizacji przedsięwzięcia

3. Opis zadań wykonywanych w ramach pracy społecznej w wymiarze godzinowym
i szacunkowa jej wartość

Szacunkowa wartość pracy społecznej wynosi ............. zł i stanowi ..... % całkowitej wartości
szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Strona 4 z 6

4. Całkowite koszty realizacji zadania
Lp.

Rodzaj kosztów

1.

środki finansowe

2.

wkład rzeczowy

3.

praca społeczna

Miasto

Inicjator

Koszty łącznie

Ogółem (w zł)
Wartość procentowa
całkowitej wartości szacunkowych
kosztów realizacji przedsięwzięcia

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

2. Posiadane zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
(informacja o kwalifikacjach osób realizujących zadanie)

3. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania

4. Udział grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w realizacji inicjatywy lokalnej
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5. Zgodność planowanej inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami działań
Miasta Pabianic
(proszę wskazać według swojej wiedzy konkretne dokumenty i planowane działania Miasta
Pabianic, które są zgodne z założeniami niniejszej inicjatywy)

..........................................................................................
..........................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Inicjatora)

...............................….............
(podpis osoby przyjmującej Wniosek)

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam(-my), że:
1) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym;
2) środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z budżetu Miasta Pabianic;
3) zostałem/zostałam poinformowany/a, iż wypełnienie wniosku jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do zrealizowania
zadania w ramach inicjatywy lokalnej przez Miasto Pabianice.

......................................................................................................................................................
(data i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Inicjatora)

Załączniki:
1. Do wniosku składanego przez grupę mieszkańców należy dołączyć listę mieszkańców
popierających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
wraz z upoważnieniem do łącznego reprezentowania Inicjatora, której wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do wniosku.
2. Do wniosku można dołączyć załączniki fakultatywne (oświadczenie o zgromadzonych
środkach własnych, informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania, referencje):
1) ..........................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................
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