
ZARZ1\DZENIE Nr5929 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A1 qyudn~6}... 2020 r. 

w sprawie okreslenia szczeg6lowego trybu realizacji zadan publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku 0 realizacj~ zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 5 uchwaly Nr XCIVI1986114 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 8 pazdziemika 2014 r. w sprawie okreslenia trybu i szczeg610wych kryteri6w 
oceny wniosk6w 0 realizacj~ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 4118) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Okreslam szczeg610wy tryb realizacji zadan publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 1 do zarz'ldzenia. 

§ 2. Okreslam wz6r formularza wniosku 0 realizacj~ zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarz'ldzenie Nr 195/VIII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie okreslenia szczeg61owego trybu realizacji zadan publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku 0 realizacj~ zadania publicznego w ramach 
inicj atywy lokalnej 

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahtcznik Nr 1 
do zarzetdzenia Nr5g~g NIII/20 
Prezydenta Miasta. Lodzi 
z dnia A1 ~ (AJnl~ 2020 r. 

Szczeg610wy tryb realizacji zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

§ 1. 1. Wnioskodawcy moget skladae wnioski 0 realizacj~ zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej na formularzu, kt6rego wz6r okreslony jest w zaletczniku Nr 2 do 
zarzetdzenia. 

2. Formularz jest dost~pny w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
oraz na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi. 

3. Wnioskodawcy skladajet wnioski, 0 kt6rych mowa w ust. 1 do Biura Aktywnosci 
Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, zwanego dalej Biurem. 

4. Do wniosku mozna doletczye w szczeg61nosci: kosztorys, projekty budowlane, decyzj~ 
o pozwoleniu na budow~. 

§ 2. 1. Wniosek 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 1, jest weryfikowany pod wzgl~dem 
formalnym przez Biuro. 

2. Wnioskodawcy moget bye wezwani do zlozenia poprawek i uzupelnien do wniosku 
oraz dodatkowych dokument6w. 

§ 3. Poprawnie zweryfikowane wnioski Set rozpatrywane przez Zesp61 ds. rozpatrywania 
wniosk6w 0 wsparcie inicjatyw lokalnych w skladzie okreslonym zarzetdzeniem Prezydenta 
Miasta Lodzi. 

§ 4. W przypadku przyst'lPienia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, wlasciwa kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi/miejska jednostka 
organizacyjna wraz z Wnioskodawc't, niezwlocznie przyst~pujet do sporzetdzenia dokumentacji 
niezb~dnej do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu 
realizacj i zadania. 

§ 5. 1. Na podstawie dokumentacji, 0 kt6rej mowa w § 4, wlasciwa kom6rka 
organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna zawiera z Wnioskodawcet 
umow~ 0 wykonanie inicjatywy lokalnej i wyst~puje do Skarbnika Miasta z wnioskiem 
o rozwietzanie rezerwy celowej. 

2. Wlasciwa kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi/miejska jednostka 
organizacyjna przekazuje informacj~ 0 zawarciu umowy, 0 kt6rej mowa w ust. 1, do Biura. 

§ 6. Kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna, 
realizujetca inicjatywy lokalne w danym roku, sporz'idza informacj~ nt. ich realizacji, kt6ret 
przekazuje do Biura w terminie do 31 stycznia roku nast~pnego. 

§ 7. Biuro, po otrzymaniu informacji, 0 kt6rych mowa w § 6, sporzetdza zbiorczet 
informacj~ na temat realizacji inicjatyw lokalnych w danym roku i zamieszcza na stronie 
internetowej Urz~du Miasta Lodzi. 



§ 8. Biuro prowadzi rejestr wniosk6w 0 realizacj~ zadan publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych. 



Zahtcznik Nr 2 
do zarz,\:dzenia Nr5929 /VIIII20 
Prezydenta Mia~ta Lodzi 
z dnia A{ 9VLt\)'n,'Q., 2020 r. 

FORMULARZ WNIOSKU 0 REALIZACn; ZADANIA PUBLICZNEGO 
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

CZF;SC A (wypelnia Wnioskodawca) 

1. Dane Wnioskodawcy (czytelne podpisy os6b skladaj,\:cych wniosek alba - w przypadku 
zlozenia wniosku za posrednictwem organizacji pozarz,\:dowej lub podmiotu wymienionego 
wart. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - podpisy i piecz~cie os6b skladaj,\:cych 
wniosek, upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji 
pozarz,\:dowej lub podmiotu): 

2. Nazwa inicjatywy lokalnej i opis jej celu, wykonawc6w, adresat6w itp.: 

3. Szczeg6lowy opis miejscalmiejsc realizacji inicjatywy lokalnej (mozna zal,\:czy6 mapk~): 



4. Uzasadnienie przydatnosci inicjatywy dla spo1ecznosci lokalnej: 

5. Okreslenie spodziewanych efekt6w realizacji inicjatywy lokalnej: 

6. Harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej: 

T ermin realizacj i Dzia1anie 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3 . 

.... . ... 

7. Srodki potrzebne do realizacji inicjatywy lokalnej ........................................... zl, w tym: 

a) udzia1 finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawc~ ................................ zl, 

b) wydatki po stronie budzetu Miasta Lodzi ........................ zl, 



c) wklad rzeczowy ze strony Wnioskodawcy Gesli jest deklarowany, nalezy go opisae): 

d) rzeczy niezb~dne do wykonania inicjatywy lokalnej, do przekazania przez Miasto 

L6d± W nioskodawcy na podstawie umowy uzyczenia G esli S'i plano wane , nalezy 

opisae jakie, na jak dlugo?): 

e) wklad pracy spolecznej zadeklarowany przez Wnioskodawc~: 

- l'iczna ilose os6b ..... . 

- l'iczna ilose zadeklarowanych godzin pracy spolecznej ........ . 

8. Opis zadall/czynnosci, jakie maj'i bye zrealizowane w ramach pracy spolecznej: 

9. Dodatkowe informacje istotne dla realizacji inicjatywy lokalnej: 

10. Opis stanu przygotowan do realizacji inicjatywy lokalnej, podj~tych przez Wnioskodawc~ 

oraz ich efekt6w (ustalenia, zebrana dokumentacja, uzyskane zezwolenia itp.): 



11. Zahtczniki sztuk ....... (prosz~ zakreslic wlasciwe podpunkty): 
a) lista os6b zglaszaj'tcych wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, 

b) mapa z lokalizacj't inicjatywy lokalnej, 

c) inne Gakie?) .......................................................................................... . 

12. Dane osoby/os6b do kontaktu w sprawie wniosku (imi~, nazwisko, telefon, mejl): 

1) .......................................................................................................................................... . 

2) .......................................................................................................................................... . 

3) .......................................................................................................................................... . 

L6dz, dnia ... .. .... . ................ . 

Potwierdzenie wplywu wniosku do Urz~du Miasta Lodzi. 

CZ~SCB 

1 Szacunkowe koszty realizacji inicjatywy lokalnej (wypelnia wsp61nie kom6rka 
organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna maj'tca realizowac 
inicjatyw~ lokaln't i Wnioskodawca): 

Lp. 
Rodzaj koszt6w i spos6b ich kalkulacji Koszt (w zl) 

1. 

Og61em: 

2. Szacunkowe koszty eksploatacji (0 ile wystqpiV obiektu/przedsi~wzi~cia b~d'tcego 
rezultatem inicjatywy lokalnej (wypelnia kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta 
Lodzi/miejska jednostka organizacyjna maj'tca realizowac inicjatyw~ wsp61nie 
z kom6rkqfjednostk't maj'tc't eksploatowac obiekt/przedsi~wzi~cie b~d'tce rezultatem 
inicjatywy lokalnej, 0 ile podmioty te nie s't tozsame). 

Lp. 
Rodzaj koszt6w i spos6b ich kalkulacji Koszt (w zl) 

1. 

Og61em: 


