
Uchwała  Nr VIII/37/2011 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 
 
   w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania  
                       publicznego w ramach  inicjatywy  lokalnej.           
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568  
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 
roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku  Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230,  
Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113) 
oraz art.19 c ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co 
następuje: 
    
  

§ 1 
 
 
  Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
 

§ 2 
 
 
   1. Wnioski w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, moŜna  
        składać w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 
 
   2. Wniosek powinien zawierać w szczególności : 
 
         1/ nazwę zadania, 
         2/ termin realizacji, 
         3/ informację o wnioskodawcy, 
         4/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania, 
         5/ określenie liczby  lub kręgu osób, którym słuŜyć będzie inicjatywa, 
         6/ określenie kosztów realizacji, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy, 
         7/ imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawcę i ich podpisy, 
         8/ przewidywany roczny koszt eksploatacji-utrzymania przedmiotu inicjatywy i  
             źródło ich finansowania.    
 
 
 



§ 3 
 
                                                                   
      1. Ocena wniosku nastąpi  w terminie 1 m-ca od daty jego złoŜenia ,z uwzględnieniem  
           następujących kryteriów.        
 
        1/ Wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej w tym rodzaj i zakres  
             pracy społecznej w stosunku do całości zadania publicznego. 
        2/ Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy - wkładu finansowego i rzeczowego    
             w stosunku do całkowitego kosztu realizacji inicjatywy. 
        3/ Wysokość nakładów do poniesienia przez Gminę. 
        4/ Wysokość kosztów eksploatacyjnych-utrzymania. przedmiotu inicjatywy i    
             przewidywanego źródła ich finansowania.    
        5/  Zgodność przedsięwzięcia z : 
             a/  Strategią Rozwoju Gminy, 
             b/  Planem Odnowy Miejscowości. 
 
      2. Po dokonaniu oceny wnioskodawca otrzyma pisemną informację o przyjęciu do  
          realizacji wniosku  bądź o jego odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.                                                           
 
 

§ 4 
 
 
         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
                                                             
 

§ 5 
 
         
          Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.           
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
          Rajmund Suhs 


