
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. 
poz. 506 tj.) w związku z art. 19B ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U.2019 r. poz. 688 tj.)  w związku z uchwałą nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 
16 września 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej który 
stanowi załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2020 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 12 marca 2020 r. 

REGULAMIN TRYBU REALIZACJ ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W GMINIE 
ŁUBNIANY 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Regulamin ustala zasady i metodologię postępowania w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Łubniany 
od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia realizacji zadania i złożenia sprawozdania z jego 
realizacji. 

§ 2. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania w zakresie: 

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6) działalności charytatywnej; 

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

9) turystyki i krajoznawstwa; 

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

11) promocji i organizacji wolontariatu; 

12) rewitalizacji 

§ 3. Warunki uczestnictwa, zakres inicjatywy lokalnej: 

1) Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej „wnioskami", mogą 
składać Mieszkańcy Gminy Łubniany, zwani dalej Wnioskodawcą, bezpośrednio, lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „wnioskodawcą”, w zakresie 
wymienionym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

2) Wnioski składane przez grupę Mieszkańców muszą być podpisane przez wszystkie osoby wskazane jako 
inicjatorzy wniosków. Do wniosków za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, należy dołączyć listę poparcia inicjatywy, zawierającą dane osób popierajacych, będących 
mieszkańcami Gminy Łubniany i podpisaną przez te osoby; 

3) Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt w jednym roku budżetowym; 

4) Z udziału w finansowaniu w ramach inicjatywy lokalnej wyłączone są przedsięwzięcia finansowane przez 
Gminę z innych źródeł; 

§ 4. Zasady współudziału: 

1) Współudział (wkład własny) Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej może polegać na: 
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a) Świadczeniu pracy społecznej, 

b) Świadczeniu pieniężnym, 

c) Świadczeniu rzeczowym; 

2) Wsparcie Gminy Łubniany w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć 
charakter: 

a) Rzeczowy, 

b) Organizacyjny, 

c) Finansowy; 

3) W ramach dofinansowania nie przewiduje się udzielenia dotacji, wydatki ponoszone są bezpośrednio przez 
Gminę Łubniany; 

4) W ramach dofinansowania przewiduje się pokrywanie wydatków inwestycyjnych wyłącznie na terenach 
należących do Gminy Łubniany; 

5) Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie zadań realizowanych w trybie inicjatywy lokalnej następuje 
zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie Ustawy o Finansach Publicznych i Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych; 

6) Minimalny wkład własny określa się na poziomie 30% ogólnych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej; 

7) Wkład własny mogą stanowić świadczenia osobowe (praca społeczna), pieniężne lub rzeczowe; 

8) Wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy stanowić będzie zwiększenie majątku gminy; 

9) Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią  
własność gminy. 

10) Przedmioty i urządzenia wielokrotnego użytku, zakupione w ramach realicowanej inicjatywy o wartości 
przekraczającej 50 zł brutto, zostaną przekazane do Urzędu Gminy lub podległej jej jednostki 
organizacyjnej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik do rozliczenia 
przedsięwzięcia. 

§ 5. Składanie wniosków 

1) Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Łubniany jest złożenie wniosku. 
Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ma charakter fakultatywny 
i może być wykorzystany przez wnioskodawcę w procesie składania wniosku; 

2) Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do przekroczenia wysokości określonej w uchwale budżetowej 
na dany rok; 

3) Wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Łubniany w zakresie inicjatywy lokalnej należy składać 
w formie pisemnej. 

4) Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami składane są osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie 
Gminy Łubniany lub przesyłką na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany; 

5) Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na 
inicjatywę lokalną; 

6) Poza zadaniami inwestycyjnymi maksymalna wnioskowana kwota w ramach jednego wniosku nie powinna 
przekroczyć 10 000,00 złotych brutto; 

7) W ramach jednego wniosku może być  realizowana tylko jedna inicjatywa; 

8) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 19b ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

§ 6. Nabór wniosków, ocena formalna i merytoryczna: 

1) Wniosek o którym mowa w § 5 zwany dalej wnioskiem, jest weryfikowany pod względem formalnym 
przez pracowników  Urzędu Gminy Łubniany, w zakresie poprawności oraz niezbędnej dokumentacji; 
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2) Wnioskodawcy mogą być wezwani do złożenia: poprawek i uzupełnień do wniosku oraz przedłożenia 
dodatkowych dokumentów. Poprawki powinny być dokonane w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
powiadomienia podmiotu o uchybieniach drogą telefoniczną lub na adres e-mail wskazany w formularzu 
wniosku; 

3) W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień wniosek pozostanie bez rozpatrzenia; 

4) Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję, powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy 
Łubniany; 

5) W pracach Komisji z głosem doradczym, mogą brać udział eksperci z danej dziedziny oraz Kierownicy 
poszczególnych referatów wskazanych przez Przewodniczącego Komisji; 

6) Wniosek ocenia i opiniuje Komisja uwzględniając kryteria wskazane w Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałę Rady Gminy nr 
XXXI/224/131 z dnia 16 września 2013 r w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. Do niniejszego regulaminu wprowadza się Kartę oceny wniosku jako 
załącznik nr 3; 

7) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym określa się ilość osób biorących udział 
w posiedzeniu, ocenę poszczególnych kryteriów oraz opinię na temat potrzeby realizacji wniosku; 

8) Na podstawie przedstawionego przez komisję protokołu Wójt podejmuje decyzję o realizacji zadania 
w ramach inicjatywy lokalnej; 

9) Zadanie, które będą dofinansowane w ramach inicjatywy lokalnej zostanie opublikowane na stronie 
internetowej gminy: www.lubniany.pl   oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Łubniany.  

§ 7. Umowa: 

1) W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Gmina Łubniany zawiera z Wnioskodawcą umowę na czas 
określony o wykonanie inicjatywy lokalnej w terminie nie później niż do 7 dni od wezwania 
Wnioskodawcy do jej podpisu; 

2) Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej zawiera w szczególności: przedmiot inicjatywy, wysokość 
udziału Gminy Łubniany, podziału zadań, rodzaju wsparcia, zasady sprawozdawczości oraz kontroli 
prawidłowości wykonywania zadania publicznego; 

3) Wójt Gminy Łubniany może odstąpić od wykonania umowy jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe 
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się 
z zadeklarowanego wkładu własnego; 

4) Nadzór nad realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej sprawuje Referat Promocji i Turystyki. 

§ 8. Rozliczenie zadania: 

1) Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Wnioskodawca zobowiązany jest do 
złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

2) Niezłożenie prawidłowo sporządzonego sprawozdania we wskazanym terminie może wykluczyć 
Wnioskodawcę z ubiegania się o współfinansowanie zadań z budżetu Gminy Łubniany w kolejnym roku 
kalendarzowym. Konsekwencje określone w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie także 
w przypadku gdy sposób realizacji projektu znacząco odbiega od założeń określonych w umowie (istotne 
zmniejszenie wysokości wkładu własnego w stosunku do wysokości deklarowanej, mniejsza niż 
zadeklarowana we wniosku promocja projektu itp.) 

§ 9. Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW 

………….……….……….., dnia ……………… 

Wnioskodawcy: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

(Imię i nazwisko, adres, nr telefonu) 

Sz.P. 

Paweł Wąsiak 

Wójt Gminy Łubniany 

    W oparciu o Uchwałę Nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r.  
w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zwracamy się 
z uprzejmą prośbą w kwestii wspólnego realizowania zadania publicznego z zakresu działalności  
………………….. (uzupełnić z Rozdziału 2a ustawy lub z Regulaminu Par. 2 ) Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rzecz społeczności lokalnej. 

I. Nazwa przedsięwzięcia  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

II. Lokalizacja przedsięwzięcia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Forma własności nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

IV. Zwięzły opis przedsięwzięcia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Uzasadnienie i celowość realizacji przedsięwzięcia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
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VI. Całkowite nakłady, w tym wyszczególniony wkład Gminy Łubniany i wkład inicjatorów 

Całkowite nakłady Wkład Gminy Łubniany Wkład inicjatorów 

   

VII. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

L.p. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 

    

    

VIII. Szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia 

L.p. Nazwa zadania (szczegółowy opis 

(liczba, cena), czy praca społeczna 
(liczba osób; liczba  h x zł) czy usługa 
zewnętrzna 

Wartość 
całkowita zadania 
(w PLN) 

Wkład Gminy 
Łubniany 

(w PLN) 

Wkład 
inicjatorów 

(w PLN) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
RAZEM 

   

 

 

 

 

 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy inicjatorów 
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Zgody i oświadczenia: 

Oświadczamy, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

  

Podpisy wnioskodawców ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z budżetu Gminy Łubniany 

 

Podpisy wnioskodawców ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacje dot. danych osobowych 

w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku ustawowego – 

Inicjatywa lokalna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (tzw. RODO) 

informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy 

Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77/4270533, email: ug@lubniany.pl 

2) Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany Dane kontaktowe: ul. 

Opolska 104 46-024 Łubniany, e -mail: iod@lubniany.pl, tel. 77 4270534. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1c RODO  

w zw. z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała 

Nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

4) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji obowiązków ustawowych –  rozpatrzeniem 

wniosku w ramach inicjatywy lokalnej 

 5)  Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, które regulują cel przetwarzania (strona postępowania).  

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

7) Przysługują Pani/Panu prawa:  

-prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych; 

-prawo dostępu do treści swoich danych; 

-prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych; 

-prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana 

sytuacją – prawo to przysługuje wówczas gdy Pana/Pani dane przetwarzane są w związku z realizacją zadania 

publicznego; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9) Pani Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

10) Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, 

wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

który jest organem nadzorczym. 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie 

danych.  

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższą informacją 

 

Podpisy wnioskodawców  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Karta oceny wniosku  
 

 

dokonana przez  …….……………..…………………………-……………………………. 

         Imię i nazwisko                         funkcja w komisji 

z posiedzenia komisji z dnia ………………… r. odbytego w Urzędzie Gminy Łubniany o godz. ………………. 

do zaopiniowania wniosku złożonego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

pt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kryterium oceny Punkty (tak=1, nie=0) uwagi 

Czy zadanie jest zgodne z 
powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa   

  

Czy zadanie mieści się w 
zakresie określonym dla 

inicjatywy lokalnej w ustawie o 
działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

  

Czy wnioskowana kwota nie 
przekracza 70% całkowitego 

kosztu realizacji 
przedsięwzięcia (tak/nie) 

  

Czy wnioskowana kwota nie 
przekracza mieści się w kwocie 

zapisanej w budżecie na 
inicjatywę lokalną na dany rok 

budżetowy (tak/nie) 

  

Czy zadanie jest inwestycyjne 
(tak/nie) 

 

 (jeśli tak – należy przekazać je 
do budżetu Gminy – skierować 

do Rady Gminy) 

Czy zadanie jest wykonalne, 
czy posiada realny 

harmonogram i kosztorys 
(tak/nie) 

  

Czy zadanie jest możliwe do 
realizacji we wskazanym we 
wniosku terminie (tak/nie) 

  

 
Suma punktów 

 
 

 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Zadanie jest celowe/niecelowe* z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 

 

..………………………….. 

Podpis członka Komisji 
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                                               Załącznik nr 2 do Regulaminu 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO 
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ                                                                                                                 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zadania publicznego) 

 

realizowanego w okresie od………………... do……………………….., określonego  

w Umowie Nr …………………………… o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

zawartej w dniu……………………………….., pomiędzy Gminą Łubniany,  

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data złożenia sprawozdania:…………………………………. 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli 

nie - dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Opis wykonania zadania (należy odnieść się do harmonogramu realizacji zadania). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Promocja zadania (jakie działania były podejmowane w celu promowania /informowania   o 

realizacji zadania, gdzie, ile razy, można podłączyć projekty materiałów promocyjnych, zdjęcia). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków  

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 
d
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l.
p

.           
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2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Część III. Dodatkowe informacje 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam/my, że: 
1. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
i faktycznym, 
2. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały 
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
3. wszystkie kwoty wymienione w punkcie II.1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów zostały faktycznie 
poniesione. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podpis/y wnioskodawców/inicjatorów lub osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Inicjatora) 
 
 
POUCZENIE 
 
Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Gminy. 
 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem sprawozdanie zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem 
przedłożenia Gminie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
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KARTA PRACY  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(Nazwa inicjatywy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa zadania realizowanego w ramach inicjatywy z harmonogramu) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Data Godziny pracy Koszt 1-
roboczogodziny 

Wartość 
pracy 

Podpis  

od do    

        

        

        

        

 

 

 

                                                           ………..………………………………………………………………… 

(Podpisy wnioskodawców/inicjatorów)                   
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KARTA PRACY SPRZĘTU 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa inicjatywy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa zadania realizowanego w ramach inicjatywy z harmonogramu) 

 

Lp. Rodzaj sprzętu Data Godziny pracy Koszt 1-
roboczogodziny 

Wartość 
pracy 

Podpis  

od do    

        

        

        

        

 

 

……………………………………………………………….. 

                                                                                (Podpisy wnioskodawców/inicjatorów)                   
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                                                                          ………..…………………………., dnia................................... 

                                                                                       Miejscowość                                           data                            

  

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – INICJATYWA LOKALNA 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy nr……………………………… oraz dokumentami finansowymi 

(faktury, rachunki) poniższy asortyment  został dostarczony  bez zastrzeżeń. 

 

1) ...................................................................szt................... nr faktury...................... 

2) ……..............................................................szt................... nr faktury...................... 

3) …………….....................................................szt................... nr faktury...................... 

4) …………….....................................................szt................... nr faktury...................... 

5) …………….....................................................szt................... nr faktury...................... 

 

Stwierdza się niezgodność dostarczonego asortymentu z wnioskiem o realizację przedsięwzięcia w trybie 

inicjatyw lokalnych polegający na 

........................................................................................................................................................................ 

Stwierdza się widoczne wady ………………………………………….…………………………………………………… polegające 

na:……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

 

 

                      

.............................................                                                   ………………........................................ 

Przedstawiciel Gminy           Wnioskodawcy/inicjatorzy 

lub jednostki organizacyjnej Gminy                                                             
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