
UCHWAŁA NR XXII/191/2013
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na 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 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 
1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), w związku z 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Rada Gminy w Świerczowie uchwala:  

§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/191/2013 
Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 
 
 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej 

 
 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały, jest formą współpracy Gminy Świerczów z jej 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 
 

2. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia 
mieszkańców, na rzecz których została podjęta. 

 
3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b, ust. 1 

ustawy. 
 

4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, o którym mowa w art. 19b 
ustawy, zwany dalej wnioskiem, można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie. 

 
5. Wnioski o których mowa w pkt. 4 mogą być składane cały rok. 

 
6. Wnioski opiniuje zespół powołany przez Wójta Gminy Świerczów – zwany dalej Komisją i przedkłada 

opinię Wójtowi celem ostatecznego zatwierdzenia. 
 

7. W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby. 
 

8. Komisja opiniuje wnioski w oparciu o kryteria określone w ust. 9. 
 

9. Kryteria oceny wniosków: 
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, 
2) wkład finansowy wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, 
3) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, 
4) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej, 
5) stan zaawansowania przygotowań do wykonania wnioskowanego zadania, 
6) poziom zaangażowania środków finansowych z budżetu Gminy, 
7) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej. 

 
10.  Wójt zapoznaje się z opinią i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wniosku do 

realizacji. 
 

11.  Informację o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Świerczów. 

Id: C430BFEF-98BD-42E8-A134-57EF3AE85DB0. Podpisany Strona 2




