RABA MIASTA L^CZYCA
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 LECZYCA

Uchwala Nr HI/23/10
Rady Miasta L^czyca
z dnia 21 grudnia 2010 roku
w sprawie okreslenia trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^ zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100,
Nr 22 poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.)
Rada Miasta L^czyca uchwala si£ co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje si? ,,Tryb i szczegolowe kryteria oceny wnioskow o realizacj? zadan publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych", stanowia^ce zala^cznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta L^czyca.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zalqcznik 1
do Uchwafy nr HI/23/10
Rady Miejskiej w Lgczycy
Z dnia 21 grudnia 2010 roku
Tryb i szczegolowe kryteria oceny wnioskow o realizacj^ zadan publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.
1. Wniosek o realizacj? inicjatywy lokalnej powinien zawierac w szczegolnosci:
a) nazw? i opis inicjatywy;
b) termin realizacji;
c) informacje o grupie inicjatywnej;
d) miejsce wykonywania zadania;
f) szczegolowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycjq. harmonogramu realizacji;
g) opis dotychczas wykonanych prac;
h) opis kolejnych dzialan planowanych przy realizacji zadania;
h) okreslenie liczby osob, ktorym shizyc b^dzie inicjatywa lokalna;
i) kalkulacj? przewidywanych kosztow realizacji inicjatywy w tym:
j) calkowity koszt,
k) wnioskowanq. wysokosc dofmansowania oraz planowany sposob jej wydatkowania,
1) oswiadczenie o zgromadzonych srodkach wlasnych, o ktorych mowa w § 5 ust. 2,
i) informacje o ewentualnych innych zrodfach finansowania;
m) informacje na temat dotychczasowych zadan realizowanych we wspolpracy z administracja^
publicznaj
n) imiona i nazwiska osob reprezentuja^cych grup? inicjatywna^ wraz z podpisami.
2. Do wniosku mozna dota^czyc w szczegolnosci: kosztorys inwestorski, projekty budowlane,
decyzje o pozwoleniu na budow? lub zgloszenie realizacji zadania.
3. Wnioski, o ktorych mowa w punkcie 1, skladane b?da^ w Urz^dzie Miasta L^czyca,
4 . Wniosek o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje
Zespof ds. wspierania inicjatyw lokalnych w cia^gu trzech tygodni od daty otrzymania
niezb^dnych dokumentow.
5. W sktad Zespohi ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzaj
a) cztery osoby wskazane przez Rad? Miasta L^czyca,
b) dwoch przedstawicieli Urz^du Miejskiego w L^czycy.
6. Szczegoiowy tryb pracy Zespohi okresla Regulamin pracy Zespotu, zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta Le_czyca,
7. Pracami Zespotu kieruje Przewodnicza^cy, wyznaczony przez Burmistrza Miasta L^czyca
sposrod cztonkow Zespolu.
8. Kryteria oceny wnioskow:

a) celowosc inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb spolecznosci lokalnej;
b) liczba uczestnikow inicjatywy lokalnej - mieszkancow osiedla, bloku, czfonkow organizacji
wystepuj^cej z inicjatywaj
c) wklad wfasny grupy inicjatywnej na poziomie nie nizszym, niz 15 % kosztu realizacji zadania.
9. Wklad wlasny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowiaj
a) srodki fmansowe zgromadzone przez grup§ inicjatywnaj
b) robocizna swiadczona przez uczestnikow inicjatywy lokalnej;
c) swiadczenia rzeczowe — w szczegolnosci dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usiugi transportowe, materialy niezb^dne do realizacji inicjatywy lokalnej.
10. Wykonanie uchwaly powierza si§ Burmistrzowi Miasta Lejczyca.
11. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

