
                                                                                                                                   
                                                                                            

Uchwała Nr XVIII/133/11
Rady Miejskiej w Byczynie 
 z dnia  29 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, 
poz.1591 ze zmianami  w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.  
1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759
z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337,Dz.U. z 2007 r. nr 48, poz. 
327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218;Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458; Dz.U. z 2009 r. nr  
52, poz. 420, nr 157, 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142, Dz.U. Z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr 106, poz. 
675, Dz.U. z 2010 Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011 Nr 117 poz. 679, Dz.U. z 2011 Nr  
134, poz. 777, Dz.U. z 2011 Nr 134, poz. 777, Dz.U. z 2011 Nr 21 poz. 113, Dz.U. z 2011 Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 
2011 Nr 149) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami z 2011 roku Dz. U. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, 
Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej.

§ 2.1. Wnioskodawca może składać wniosek o realizację zadania publicznego w ramach  inicjatywy lokalnej do Urzędu 
Miejskiego w Byczynie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.Wnioski, o których mowa w ust. 1 można składać do Urzędu Miejskiego w Byczynie przez cały rok. 

§ 3.1. Wniosek o realizację zadania publiczngo w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje w ciągu trzech tygodni od daty 
otrzymania kompletnego wniosku powołany przez Burmistrza Byczyny zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych.  
2. W skład zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzi Sekretarz Gminy jako jego Przewodniczący oraz dwóch 
pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie  merytorycznie  związanych  z  rodzajem  danego  zadania.
3. Ustala się nastepujące szczegółowe kryteria oceny wniosku:

1)  rodzaj  zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej,  z  uwzględniem jego  celowości
z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) zakres i rodzaj zobowiązania wnioskodawcy w przeprowadzeniu inicjatywy lokalnej;
- wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę;
- wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
- wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;

3) zawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;
4) rodzaj pomocy oczekiwany przez wnioskodawcę.

§ 4.1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na czas określony 
pomiędzy Gminą Byczyna, a wnioskodawcą.
2.  Decyzję  o  zawarciu  umowy  podejmuje  Burmistrz  Byczyny  w  terminie  do  2  m-cy  od  daty  wpływu  wniosku
o realizacę zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, po uzyskaniu pozytywnej opini zespołu o którym mowa 
w § 3 ust. 2.

§  5.  Burmistrz  Byczyny  może  odstąpić  od  wykonania  umowy,  jeżeli  po  jej  zawarciu  zostaną  ujawnione  nowe 
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego 
wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                 w Byczynie

                                                                                               Grzegorz Kapica 



                                                                                                          Załącznik do Uchwały  Nr XVIII/133/11 
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r..

            w sprawie określenia trybu I szczegółowych kryteriów
oceny wnioskówo realizację zadania publicznego         

       w ramach inicjatywy lokalnej                                         

                                                           Urząd Miejski w Byczynie
                                                 ul. Rynek 1 

                                                    46-220 Byczyna

  Wniosek o realizację zadania publicznego
 w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

•Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•Działalności charytatywnej
•Upowszechniania tradycji, kultury i turystyki
•Promocji i organizacji wolontariatu
•Edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej
•Ochrony przyrody
•Porządku bezpieczeństwa publicznego

1.Nazwa wnioskodawcy, adres oraz informacje o wnioskodawcy

…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa i opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej

 …...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

3. Termin realizacji zadania

…............................................................................................................................................................................................

4. Miejsce realizacji zadania

…............................................................................................................................................................................................

5. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji zadania publicznego

…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania

…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................................................

7.  Szacunkowa  kalkulacja  przewidzianych  kosztów  realizacji  zadania  publicznego  realizowanego  w  ramach 
inicjatywy lokalnej

1) Całkowity koszt zadania w złotych....................................................................................................................................
2) Wkład własny w tym:
    a) wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę inicjatywną)
       - rodzaj pracy (zakres rzeczowy zadania):..................................................................................................................... 
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
      - wartość pracy:...............................................................................................................................................................
  b) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną/organizację:
      - wnioskodawca:..............................................................................................................................................................
      - z innych źródeł:.............................................................................................................................................................
  c) świadczenia rzeczowe np. Usługi transportowe, lokalowe, szkoleniowe, materiały itp.:
      - rodzaj świadczeń: ….....................................................................................................................................................
      - wartość świadczeń: …...................................................................................................................................................

  
      

8. Korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej dla społeczności 
lokalnej (tj. np. określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna)

      …............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

      
9. Zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będacego przedmiotem wniosku

      …............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

      
10.Opis dotychczas wykonywanych prac oraz informacje na temat zadań realizowanych we współpracy 
z administracją publiczną

      …............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

      
11. imię i nazwisko osób reprezentujących grupę inicjatywną/organizację

    
      …............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
 
      

12. Osoba upoważniona do kontaktu, adres, nr telefonu

      …............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

                                                                                                  …..............................................................................
                                                                                        Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                                               grupy inicjatywnej/organizacji


