
Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 37/V/11 
Rady Gminy Janów 
z dnia 14 lutego 2011 roku 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

 

   

imię i nazwisko/nazwa  miejscowość, data 

   

adres inicjatora   

 

 

 

Wnioskuję o realizację przedsięwzięcia w trybie inicjatywy lokalnej, o którym mowa 

w uchwale Rady Gminy Janów Nr 37/V/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatyw  lokalnych. 

 

1. Informacja o grupie inicjatywnej: 

              

              

2. Obszar wnioskowanych działań (wybrać jeden dominujący obszar) 

OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ TAK NIE 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 

kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury. 
□ □ 

Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

□ □ 
Działalności w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  

i krajoznawstwa  
□ □ 

Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego □ □ 



Działalność na rzecz promocji  i organizacji wolontariatu, działalność 

charytatywnej. □ □ 
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego,  □ □ 
 

3. Nazwa przedsięwzięcia: 

              

 

 

4. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

              

5. Forma własności nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowane: 

              

6. Planowany okres realizacji zadania z podaniem kwoty planowanego zabezpieczenia 

środków z budżetu gminy Janów.  

 

             

              

 

 

7. Opis inicjatywy: 

             

             

             

              

 

8. Opis dotychczas wykonanych prac w ramach inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja 

techniczna, pozwolenia budowlane, projekty, wykonane prace): 



             

             

              

9. Opis kolejnych planowanych działań: 

             

             

              

10. Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna: 

             

             

              

 

 

 

11. Przewidywane efekty realizacji inicjatywy lokalnej (zarówno mierzalne jak i nie 

mierzalne)  

             

             

              

12. Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem inicjatywy lokalnej (np. 

kwalifikacje wnioskodawcy w realizacji prac objętych wnioskiem)  

             

             

              

 

13. Dotychczasowe doświadczenie w społecznej realizacji zadań: 

            

            

             



14. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 

1    

2    

3    

…    

 

 

15. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy: 

LP Rodzaj wkładu Wartość wkładu Udział procentowy 

1 Wkład rzeczowy   

2 Wkład pracy społecznej   

3 Wkład finansowy 
inicjatora 

  

4 Planowane 
zaangażowanie środków 
budżetu Gminy Janów 

  

OGÓŁEM  100 % 

 

 

 

15.1 Udział rzeczowy wnioskodawcy (inicjatora) w koszty realizacji zadania 

 

15.2 Udział własny w formie pracy społecznej w koszty realizacji zadania 

 

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj 
miary 

Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      

2      

…      

Razem     

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj 
miary 

Wkład pracy społecznej 

inicjatorów 

1      

2      

…      

Razem     



 

15.3 Udział finansowy wnioskodawcy (inicjatora) w realizację zadania. 

 

 

15.4 Planowane zaangażowanie środków z budżet Gminy Janów 

 

       

Podpis przedstawiciela Wnioskodawców 

(inicjatorów) 

Wnioskodawcy: 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

zameldowania 

PESEL Podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Janów  

/-/ Ludwik Heinsch 

 

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj 
miary 

Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      

2      

…      

Razem     

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj 
miary 

Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      

2      

…      

Razem     


