WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
, nazwisko lub nazwa Inicjatora:

Adres/siedziba:

Numer KRS1:

Burmistrz Miasta Kłodzka
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
1. Nazwa zadania:

2. Opis zadania wraz z określen e celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów (celowość z
punktu widzenia społecznośc lokalnej):

1

Jeśli wniosek składany jest przez organizację pozarz dowej

d pod iot, o których

owa w § 2 ust. 1. Try u.

3. Lokalizacja zadania wraz z podaniem własnośc terenu:

4. Termin realizacji zadania:

5. Koszt zadania i źródła finansowania zadania:
Całkow ty koszt zadan a (zł):

a) Udz ał f nansowy:

w tym:
udz ał f nansowy G

ny M asta Kłodzko (zł)2:

udz ał f nansowy n cjatora (zł):

b) Udz ał rzeczowy n cjatora (zł):

Op s udz ału rzeczowego n cjatora (także w przel czen u na zł)3:

c) Wkład własny n cjatora w for

e pracy społecznej (zł):

Op s prac społecznych planowanych do wykonan a przez n cjatora z podan e
godz n prac społecznych – także w przel czen u na zł):

2

Udział g iny nie

3

Użyczenie pojazdów,

l czby uczestn ków,

oże przekroczyć 25.000 zł.
aszyn, urz dzeń, energii, darowizna

ateriałów udowlanych, produktów itp.

6. Stan przygotowania zadania do realizacji (np. dokumentacja projektowa, harmonogram
rzeczowo-czasowy, kosztorys zadania, itp.):

7. Osoba upoważn ona do kontaktu (adres, równ eż mailowy, nr telefonu):
nazw sko
Adres kontaktowy:
E-mail
Telefon
8. Załączniki (np.: dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-czasowy, kosztorys –
zadania, itp.):
1) Deklaracja wkładu w ra ach n cjatywy Lokalnej
2) Wykaz osób pop erających n cjatyw Lokalną
3)
4)
5)
6)

Wyraża /y zgod na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w trakcie prowadzenia
spraw w zakresie inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2135 ze. zm.).

(podpis/y Inicjatora)

