UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Ostrowice bezpośrednio, bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) mogą złożyć wniosek
o realizację zadania publicznego wyłącznie na terenie gminy Ostrowice, w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. 1. Wniosek
w szczególności:

o realizację

inicjatywy

lokalnej,

zwanej

dalej

„inicjatywą”,

powinien

zawierać

1) nazwę i opis inicjatywy,
2) termin realizacji,
3) informacje o grupie inicjatywnej,
4) miejsce wykonania zadania,
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,
6) opis dotychczas wykonanych prac przez grupę inicjatywną,
7) opis kolejnych planowanych działań grupy inicjatywnej,
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa,
9) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowana wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) wkład środków własnych grupy inicjatywnej w realizacje zadania,
10) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku o realizacje inicjatywy należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: statut, aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do składania
oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika), oświadczenie o braku zaległości
w zapłacie należności publicznoprawnych;
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne
oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizacje zadania publicznego
oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.
3. Wniosek o dotacje na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta
Gminy Ostrowice.
§ 3. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb mieszkańców gminy Ostrowice,
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania oraz wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy,

Id: UOPMV-KRQBT-JBPUI-CRQOK-MDVYO. Podpisany

Strona 1

3) stan zaawansowania wykonania przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową,
decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane zgodnie
z przepisami odrębnymi),
4) wkład własny grupy inicjatywnej w kosztach realizacji inicjatywy (nie mniej niż 10% całkowitych kosztów
realizacji zadania).
§ 4. Ustala się następujący tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy,
zwanych dalej „wnioskami”:
1) niezwłocznie po ich złożeniu wnioski są oceniane pod względem formalnym (pod katem załączenia
dokumentów i oświadczeń wskazanych w §2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały) i merytorycznym (pod katem
spełniania szczegółowych kryteriów, o których mowa w §3 niniejszej uchwały),
2) grupa inicjatywna może być wezwana do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonego wniosku lub jego
uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
3) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, gdy zachodzi taka potrzeba),
podejmowana jest decyzja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lub odmowy jej udzielenia,
4) decyzja, o której mowa w pkt 3, zawiera uzasadnienie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Błachuta
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