
  Załącznik nr 1 do Regulaminu mechanizmu inicjatywa lokalna w Gminie 
Mogilany 

 

 
FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ - GMINA MOGILANY 
 

Potwierdzenie wpływu 
wniosku z oznaczeniem daty 

(wypełnia urząd) 

 

Numer wniosku 
(wypełnia urząd) 

 

 
CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca w białych pustych polach) 
 

1. Dane Wnioskodawcy 
 

Wnioskodawcy (jeżeli wniosek składany jest bez pośrednictwa organizacji) 

Imię Nazwisko Czytelny podpis 

Wiesław Klimas  

Jerzy Kuc  

 

Osoby reprezentujące podmiot pośredniczący (jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem organizacji) 

Nazwa podmiotu Adres 
Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej 
Czytelny podpis 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 

2. Opis inicjatywy 

Nazwa inicjatywy lokalnej 

 
Zagospodarowanie i urządzenie terenu gminnego w centrum wsi Buków 

 

Szczegółowy opis inicjatywy (w tym opis adresatów i przewidywanej liczby odbiorców zadania, zgodności z 
priorytetami samorządu gminnego, promocji zadania, walorów integracyjnych) 

Inicjatywa lokalna polegać będzie na utwardzeniu terenu kruszywem i obłożeniu poboczy 

obrzeżami z betonu, zagospodarowaniu i urządzeniu terenu gminnej działki Nr 222/2 we wsi 

Buków - działka ok. 5 arów. Na działce znajduje się studnia gminna, która wykorzystywana jest 

przez mieszkańców miejscowości, dlatego planowane jest jej  odnowienie i  wykorzystanie np. 

do stworzenia w przyszłości fontanny lub pompy, która posłuży do podlewania roślin. 

Konieczne jest wykonanie dogodnego dojścia chodnika (np. z płytek chodnikowych) do studni 

jak też dojścia do planowanych miejsc postojowych (10) oraz wjazdu i wyjazdu na drogę 

gminną Nr 218. Wykonane muszą zostać barierki zabezpieczające i ułożony krawężnik 

drogowy. W chwili obecnej na działce stoi słup z lampą – aby oświetlić powstającą przestrzeń 

koniecznym staje się zakup i montaż dodatkowej lampy skierowanej w kierunku miejsc 



postojowych.    

Jako element estetyczny zostaną nasadzone odporne na wysoką temperaturę, doskonale 

znoszące niekorzystne warunki atmosferyczne rośliny „zimozielone” oraz krzewy. Teren 

zostanie wyrównany i wyplantowane zostaną pobocza skarpy. Pozwoli to na powiększenie 

powierzchni terenu pod miejsca postojowe. Stworzone zostanie miejsce, gdzie osoby 

odwiedzające Buków będą mogły się zatrzymać i odpocząć przed dalszą drogą. 

Mieszkańcom oraz gościom udostępnione zostanie wygodne i bezpieczne miejsce oraz piękny 

punkt widokowy.  Nad realizacją projektu czuwał będzie Wiesław Klimas sołtys wsi Buków - 

osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej i zawodowej. Uczestnictwo i 

zaangażowanie w pracę zgłaszają również członkowie Rady Sołeckiej - łącznie 5 osób. Do 

pomocy zgłosiła się również grupa mieszkańców sołectwa, zarówno tych starszych jak i tych 

młodych - rodzimych oraz nowych mieszkańców naszej miejscowości. Wspólna praca  

niewątpliwie wpłynie na proces integracji mieszkańców nowych z mieszkańcami którzy 

urodzili się w Bukowie i mieszkają tu od lat. 

Zakończeniem inicjatywy będzie spotkanie i oficjalne otwarcie, na które zaproszeni zostaną 

wszyscy mieszkańcy sołectwa, osoby zaangażowane w planowanym przedsięwzięciu, oraz 

władze gminy. Relacje z postępu prac jak i zdjęcia już zakończonego zadania zostaną 

umieszczone na stronie internetowej sołectwa Buków - https://bukow.mogilany.pl/, oraz na 

profilu społecznościowym facebook. Miejsce zostanie oznaczone tabliczką pamiątkową, co 

przypomni przyszłym pokoleniom, że mieszkańcy sołectwa wspólnymi siłami stworzyli to 

miejsce. 

Cel inicjatywy i jej przydatność dla społeczności lokalnej (można załączyć listę poparcia, uzasadnienie, diagnozę) 

Celem zgłoszonej inicjatywy jest stworzenie miejsca, które uzupełni zapoczątkowane rok temu 

z inicjatywy sołtysa oraz Rady Sołeckiej, prace polegające na zagospodarowaniu i urządzeniu 

podobnego terenu gminnego we wsi Buków. Bukowscy samorządowcy zgodnie z Planem 

Odnowy Miejscowości oraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zaplanowali stworzenie 

małego rynku, centrum wypoczynku i ścieżek spacerowych. Dzięki zaangażowaniu i pomocy 

mieszkańców wsi Bukowa możemy dziś podziwiać tak wspaniałe miejsce w centrum wsi, jakim 

jest  ,,Gęsi Rynek” w Bukowie. Poprzez wdrażanie lokalnych przedsięwzięć poprzedzonych 

analizą i identyfikacją istniejących potrzeb realizowane są założenia Strategii i Rozwoju Wsi 

Bukowa. Zgodnie z kierunkiem rozwoju wyznaczonym w Strategii Rozwoju Gminy Mogilany, 

stworzenie takiego miejsca wpłynie korzystanie na rozwój miejscowości- stworzone zostanie 

kolejne „ekologiczne” miejsce w naszej Gminie.  Działanie przyczyni się do zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb mieszkańców. Przyczyni się to również do integracji społeczności 

wiejskiej – po okresie izolacji jaka panowała w czasie pandemii zostaną odbudowane relacje 

https://bukow.mogilany.pl/
https://bukow.mogilany.pl/


sąsiedzkie. Nawiązany może zostać kontakt z nowymi mieszkańcami miejscowości. 

Teren zlokalizowany jest w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz budynku świetlicy wiejskiej OSP. 

Miejsca postojowe uzupełnią brakującą w tej okolicy infrastrukturę – obecnie w tym miejscu 

brak jest miejsca gdzie można bezpiecznie zostawić samochód, aby zaprowadzić dziecko do 

szkoły lub uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym w świetlicy wiejskiej.  Pozwoli to również 

mieszkańcom oraz przyjezdnym osobom na korzystanie z terenów gminnych. Udostępnione 

zostanie kolejne miejsce oraz piękny punkt widokowy. 

Opis miejsca/miejsc realizacji inicjatywy lokalnej (można załączyć mapę/projekt/szkic) 

Inicjatywa realizowana będzie na działce Nr 222/2, ok. 5 arowa. W chwili obecnej jest to 

niezagospodarowana działka należąca do gminy Mogilany, zlokalizowana na terenie wsi Buków 

(centrum wsi) w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i budynku świetlicy wiejskiej OSP.  

Zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dróg  gminnych Nr 218, 232, 212. Z uwagi na 

nierówność terenu zostanie on wyrównany i wykorzystany pod budowę bezpiecznego miejsca 

postojowego i widokowego dla mieszkańców i przyjezdnych osób. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do dróg  gminnych co korzystanie wpływa na lokalizację w tym miejscu – obecnie 

samochody zaparkowane na poboczu stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych 

podróżujących oraz pieszych. Teren wykorzystany zostanie do stworzenia brakujących miejsc 

do parkowania samochodów. Zagospodarowanie działki nastąpi również poprzez stworzenie 

zieleńców, obsadzenie kwiatami skarpy działki. Działanie wpłynie na poprawę  estetyki wsi. 

Inicjatywa obejmuje również przebudowę części zewnętrznej studni gminnej. Nadal jest to 

punkt poboru wody pitnej z której korzystają mieszkańcy sołectwa. Woda ze studni posłuży 

również do podlewania kwiatów i roślin zasadzonych wokół.   

Określenie spodziewanych efektów realizacji inicjatywy lokalnej 

Efektem inicjatywy będzie stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców. Estetycznie 

zagospodarowanie terenu, jak również stworzenie miejsca bezpiecznego do pozostawienia 

samochodu. Na realizacji projektu skorzystają szczególnie mieszkańcy sołectwa wsi Buków 

liczącego ok. 700 mieszkańców. Stworzenie miejsca pozwoli rodzicom dowożącym swoje 

dzieci do szkoły, mieszkańcom korzystającym ze świetlicy wiejskiej przy OSP oraz 

przyjezdnym osobom odwiedzający rodziny mieszkańców wsi Bukowa na bezpieczny postój. 

Całościowa dokumentacja zdjęciowa z realizacji przebiegu projektu zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej ,,Sołectwo Buków”. Wspólna praca wpłynie na integrację mieszkańców 

sołectwa. 

Podczas wspólnej pracy mieszkańcy będą mieli możliwość nabyć nowe umiejętności i wdrożyć 

swoje pomysły przy urządzaniu tego typu terenu. Będzie to okazja do wymiany cennych 

doświadczeń.  Wykorzystanie pomysłów i potencjału wiedzy jak również pracy fizycznej 



mieszkańców w tego typu czynnościach, zostanie dobrze wykorzystana. 

Opis przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia, w tym przewidywany udział 
Wnioskodawcy. 

W przyszłości teren będzie wymagał prac pielęgnacyjnych przy utrzymaniu w należytym 

stanie zieleńców, rabatów z kwiatami i krzewami. 

W utrzymywaniu czystości, pielęgnacji i podlewaniu roślin mogą pomóc uczniowie  ze szkoły 

podstawowej podczas zajęć praktycznych jak również chętni mieszkańcy sołectwa.   

Należy zadbać o zabezpieczenie zimowego odśnieżania miejsc postojowych - mogłoby się to 

odbywać przy okazji odśnieżania dróg gminnych przez wykonawcę wyłonionego w drodze 

przetargu. 

Projekt w przyszłości pozwoliłby na rozwój szkoły, świetlicy wiejskiej, np. poprzez 

stworzenie miejsca spotkań z osobami starszymi. 

 

3. Harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej: 

Termin realizacji Działanie 

wrzesień 2020 rok zakup materiałów sypkich, kruszywa, płytek 
chodnikowych, rur przepustowych, krawężników oraz 
barierek ochronnych. 

wrzesień – listopad 2020 rok plantowanie i wyrównanie terenu, prace przy utwardzeniu 
kruszywem, zakup agrowłókniny, zakup i obsadzenie 
krzewami i kwiatami. 

listopad - grudzień 2020 rok Uroczyste spotkanie, oddanie do użytku mieszkańcom 
sołectwa. 

 

4. Budżet inicjatywy lokalnej: 

Środki finansowe potrzebne do 
realizacji inicjatywy lokalnej Suma: 25 000,00 zł 

W tym: 

 udział finansowy 
zadeklarowany przez 
Wnioskodawcę 

…………0……….. zł 

 udział finansowy 
oczekiwany ze strony Gminy 
Mogilany 

25 000,00 zł 

 



 
 

Wkład rzeczowy ze strony 
Wnioskodawcy 

Wycena: wg. cen rynkowych 

Obrzeża szare 100x20x6 51szt x 11zł/szt brutto = 561 zł 
Agrotkanina szer.160cm 20 m  x  5zł/mb. brutto =100 zł 
Sadzonki krzewy liściaste w donicach 10 szt. x 6zł/szt.  = 
160zł 
Łącznie: 821 zł 

Wkład pracy społecznej 
zadeklarowany przez Wnioskodawcę 
 

Łączna ilość osób:  17 

Łączna ilość zadeklarowanych godzin pracy społecznej: 

55 h/osoba,   935 h łącznie 
Wycena: wg cen rynkowych (17 zł netto za godzinę): 

15 895,00 złotych 

 

1. Świadczenia Wnioskodawcy 

Szczegółowy opis zadań/czynności, jakie mają być zrealizowane przez Wnioskodawcę w ramach wkładu 
rzeczowego i w ramach deklarowanej pracy społecznej 

Nad realizacją projektu czuwał będzie koordynator - Wiesław Klimas, sołtys wsi Buków. Jest to 

osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej i zawodowej. 

Ponadto współpracować będą z nim członkowie Rady Sołeckiej - łącznie 5 osób. 

Ponadto do realizacji inicjatywy już teraz zgłaszają się mieszkańcy Sołectwa - zarówno ci 

rodowici jak i osoby, które pojawiły się w sołectwie niedawno.   

W początkowej fazie realizacji zadania zakupiony zostanie materiał potrzebny do wykonania 

zadania. Prace polegające na wyrównaniu terenu oraz czynności przy obsadzaniu obrzeży 

zostaną wykonane przez mężczyzn i osoby posiadające siłę do tego typu prac. Nasadzenia 

kwiatów i sposób ich umieszczenia zostanie zapewniony przez mieszkanki sołectwa. W 

czynnościach na pewno pomoże młodzież i dzieci. 

 

6. Świadczenia Gminy 

Opis zadań/ czynności, jakie powinny zostać podjęte przez Gminę w celu realizacji zadania 

Zakup lub przekazanie potrzebnych materiałów. Do planowanych prac przy plantowaniu 

terenu jak i utwardzeniu terenu kruszywem oraz wykonania wjazdu i wyjazdu z działki 

potrzebna będzie koparka oraz ciągnik z przyczepą które są w posiadaniu BUK w Gaju 

(jednostka działająca przy Urzędzie Gminy Mogilany).  

 

7. Stan podjętych już działań 

Opis stanu przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej, podjętych przez Wnioskodawcę oraz ich efektów 
(ustalenia, zebrana dokumentacja, uzyskane zezwolenia itp.) 

Teren gminny częściowo urządzony w 2019 roku przez Radę Sołecką i mieszkańców Bukowa. 

Dało to początek realizacji pomysłu, inicjatywy mieszkańców sołectwa na urządzanie terenów 

gminnych znajdujących się w obrębie wsi. Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 

(centrum wsi). Stworzony teren znajduje się w sąsiedztwie miejsca będącego przedmiotem 



inicjatywy lokalnej. Sołectwo posiada już materiał pochodzący od sponsorów, który mógłby 

zostać wykorzystany podczas realizacji inwestycji. Mieszkańcy deklarują również że przekażą 

sadzonki roślin ze swoich ogrodów. 

 

8. Załączniki sztuk 4 (proszę wymienić właściwe): 

a) mapka z zaznaczonym miejscem w którym może powstać inwestycja, 

b) zdjęcie istniejącego terenu na dzień 29.07.2020 r. 

c) lista osób popierających realizację zgłoszonej inicjatywy,  

d) lista materiałów przekazanych przez sponsorów 

   

9. Dane kontaktowe osób odpowiadających za realizację inicjatywy: 

Imię Nazwisko 
Telefon 

kontaktowy 
E-mail 

Wiesław Klimas 501 717 907 wieslawklimas138@o2.pl 

Jerzy Kuc 601 388 910 jerzy. kuc@interia.pl 

 

 



CZĘŚĆ B (wypełniana po ocenie wniosku, przy negocjacji warunków umowy) 

1 Szacunkowe koszty realizacji inicjatywy lokalnej (wypełnia wspólnie komórka organizacyjna 
urzędu/jednostka organizacyjna mająca realizować inicjatywę lokalną i Wnioskodawca): 

 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji 
 

Koszt (w zł) 

Wnioskodawca Gmina Mogilany 

1. 
Kruszywo, obrzeża z betonu, kostka brukowa, rury, korytka 
odwodnieniowe, betonowe kręgi, oznakowanie, rury drenażowe,  
zakup 2 szt. znaków 

561,00  27379,00 

2. 
Zakup i montaż lampy  - 1400,00  

3. 
Przygotowanie terenu i rozłożenie agrotkaniny 100,00 - 

4. 
Zakup roślin zielonych  160,00 - 

5. 
Praca społeczna  15 895,00 - 

6. 
   

Ogółem: 
16 155,00 28 779,00 

 

2 Szacunkowe koszty eksploatacji (o ile wystąpią) obiektu/przedsięwzięcia będącego rezultatem 
inicjatywy lokalnej (wypełnia wspólnie komórka organizacyjna urzędu/jednostka organizacyjna mająca 
realizować inicjatywę lokalną i Wnioskodawca): 

 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji 
 

Koszt (w zł) 

Wnioskodawca Gmina Mogilany 

1. 
Odśnieżanie terenu  - 2 500,00/ rocznie  

2. 
Utrzymanie porządku i bieżąca konserwacja zagospodarowanego 
terenu 

1500,00/ rocznie - 

3. 
Pielęgnacja i podlewanie roślin  1500, 00 / rocznie - 

4.  
Zagospodarowanie studni – zakup materiałów potrzebnych do 
odnowienia oraz zamówienie usługi jej odnowienia  

2000,00  - 

5.  
Zakup i montaż tabliczki pamiątkowej 250,00  -  

Ogółem: 
5 250,00 2 500,00 

 


