
  
POMOCNICZY FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA 

PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

 

 

……………………...…… 
 (miejscowość, data) 

Imię i nazwisko Inicjatora:   

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

Adres zamieszkania: 

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

Data urodzenia: 

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

Nr telefonu, adres e-mail 

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

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania): 

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

 

 

Urząd Miasta Opola 

Rynek - Ratusz 

45-015 Opole 

 

 

I. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………… 

II. Miejsce realizacji zadania: ………………………………………………………………... 

III. Termin realizacji zadania: ………………………………………………………………… 

IV.  Szacowany całkowity koszt zadania (zł): ………………………………………………... 

1.  Szczegółowy opis zadania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proszę zaznaczyć obszary działalności, których dotyczy inicjatywa/pomysł (można 

zaznaczyć kilka): 

□ działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności 

budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów 

architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 

□ działalność charytatywna; 

□ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

□ działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

□ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

□ promocja i organizacja wolontariatu; 

□ edukacja, oświata, wychowanie; 

□ działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

□ ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej; 

□ porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

□ rewitalizacja. 

 

2.  Celowość inicjatywy lokalnej, w tym: 

racjonalność w kontekście  planowanych przez Miasto podobnych wydarzeń lub inwestycji, 

zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy 

lokalnej, pełny opis skutków i adresatów  inicjatywy lokalnej, działania promujące inicjatywę 

lokalną, działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, realizacja edukacji obywatelskiej 

oraz popularyzowanie aktywności obywatelskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Forma udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej. 

3.1. Praca społeczna (opis   prac   społecznych planowanych do wykonania przez Inicjatora z 

podaniem liczby uczestników, godzin prac społecznych – także w przeliczeniu na zł)  

 

 

 

3.2. Wkład rzeczowy. 

 

 

 

 

3.3. Wkład finansowy. 

 

 

 

 

 

4.  Liczba mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu 

jej efektów:  

 

 

5. Projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej.  

5.1. Wyszczególnienie planowanych działań wraz z ich opisem:  

 

 

 

5.2. Kosztorys zadania. 

 

 

 

6.  Liczba osób popierających inicjatywę lokalną. 

 

 

7. Dostępność rezultatów inicjatywy lokalnej z podaniem szacowanej liczby osób 

korzystających z rezultatów inicjatywy lokalnej. 

 



 

 

8. Trwałość rezultatów wynikających z realizacji inicjatywy lokalnej (należy określić 

w latach). 

 

 

 

 

9. Opinia rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna. 

 

 

 

V.  Załączniki: 

1. Lista osób popierających zadanie 

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

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

 

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz 

zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym, a także że jestem 

mieszkańcem Opola. 

 

 

 

.................................................. 
(podpis Inicjatora) 

Klauzula informacyjna przy pozyskiwaniu danych od osoby, której dane dotyczą 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, 

adres e-mail: urząd@opole.pl; tel. 77 45 11 800;  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz:  

e-mail: iod@um.opole.pl; tel. 77 45 11 328; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  i 

wyłącznie w celu złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania edycji Inicjatywy Lokalnej, a następnie 

zgodnie z kategorią archiwalną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożli-

wością przyjęcia wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-

niu.  

mailto:urząd@opole.pl
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