Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WYRY
z dnia .................... 2011 r.

w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U z 2001r Nr 142
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (T.J.: Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536) oraz art.4 ust.1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U z 2010r Nr 17 poz.95)
Rada Gminy Wyry uchwala:
§ 1 . Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) C e l o w ości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społ e c z n ośc i l o k a l n e j - należ y rozumieć
w szczególności zbiorowe potrzeby wspólnoty określone w ustawie o samorządzie gminnym, ich stopień zaspokojenia
bądź ich brak, liczbę potencjalnych mieszkańców, których inicjatywa może dotyczyć, uwarunkowania społecznolokalne, strukturę demograficzną.
2) Liczbie osób występujących z inicjatywą lokalną - należy rozumić liczbę osób bezpośrednio składających wniosek
(podpisanych pod wnioskiem).
3) Wniosku - należy rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
4) Wnioskodawcy - należ y rozumieć m i e s z k ańców Gminy Wyry bądź organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które
złożą wniosek.
§ 3. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1. nazwę inicjatywy,
2. termin i miejsce realizacji,
3. informację o wnioskodawcy,
4. opis planowanej do zrealizowania inicjatywy,
5. kalkulację kosztów zadania ze wskazaniem źródła finansowania,
6. informację o zaangażowaniu wkładu rzeczowego w realizację inicjatywy,
7. imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami,
8. określenia liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,
9. przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania.
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w §2 składany jest do Wójta Gminy Wyry.
2. Wójt Gminy Wyry wyznacza właś c i wą komórkę organizacyjną urzędu do realizacji danej inicjatywy lokalnej
zobowiązując kierownika tejże komórki do rozpatrzenia wniosku.
§ 5. 1. Udział Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej może mieć postać:
1) środków finansowych,
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3) robocizny,
4) świadczeń rzeczowych.
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5) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
2. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej.
§ 6. Kryteria oceny wniosków przedstawiają się następująco:
1. celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
2. liczba osób występująca z inicjatywą lokalną,
3. wkład własny Wnioskodawcy i jego procentowe zaangażowanie.
§ 7. Wkład własny winien wynosić co najmniej 20% wartości zadania.
§ 8 . 1. Opracowanie dokumentacji związanej z realizowaną inicjatywą zostanie uzgodniona pomiędzy Wójtem Gminy,
a Wnioskodawcą.
2. Harmonogram poszczególnych działań oraz szczegółowy kosztorys prac niezbędnych do przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej, opracowuje Wójt Gminy wspólnie z Wnioskodawcą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
§ 1 0 . Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy o działalnoś ci pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadań publicznych może
odbywać s ię poprzez tzw. inicjatywę lokalną. Aby można było realizować tę formę współpracy Rada Gminy winna określić
tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach
inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do
jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1. działalnoś ci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę,
rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego,
2. działalnoś ci charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju ś wiadomoś ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji
wolontariatu,
3. edukacji, oświaty i wychowania,
4. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
6. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Po uwzględnieniu wniosku wójt gminy zawiera na czas określony umowę z wnioskodawcą (do umowy stosuje się
Kodeks Cywilny).
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