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Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly
Nr XXXVII/415I17 Rady Miejskiej w Czenruionce - Leszczynach z dnia 23 czeruca
2017 roku w sprawie okre6lenia trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w
o realizacjq zadafi publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) , w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaty Nr tX/138/15 z dnia
26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdov'tymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015 roku
poz. 3888)

zarzqdzam, co nastgp uje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly
Nr XXXVII/415117 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia
23 czerwca 2017 roku w sprawie okreSlenia trybu i szczeg6towych kryteri6w
oceny wniosk6w o realizacjq zadai publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego z 20 17 .4126).
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 20 kwietnia do 26 kwietnia
2Q22 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacle
pozaz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz.U.2O2O poz. 1057 ze zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwa{y mo2na zgiaszad:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
2) pocAq elektronicznq na ad res e-mail sps. n@czeruionka-leszczvny.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3243 11 760.
W przypadku zgtoszenia wniosku ptzez minimum tzy organizacje
pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formg bezposrednieg( , otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyja5niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziatu Spraw
Spolecznych.
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Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 ust. 1 stanowi zal4cznik do ninielszego
Zaz4dzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

ust. 2 oznacza akceptacie przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

\A/ykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \A/ydzialu Spraw Spolecznych.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Projekt

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zalwier dzony ptzez .............

ucHwAtr NR ....................
RADY MTEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .......... ..........2022 r.

w sprawie zmiany Uchwaty Nr X)O(Vll/4l5/17 Rady Miejskiei w Czeruvionce -Leszczynach z dnia
23 czeotca21ll rcku w sprawie okre6lenia trybu i szczegolowych kryteri6w oceny wniosk6w

o realizacjg zadafi publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18ust.2pkt15iart.40ust. lustawy zdnia 8marca 1990r.

o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.lJ. 22022t., poz.559ze zm.), w z-tti1ilcu zart.19c ust. I ustawy zdnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tj. D2.U.2020 poz. 1057 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastgpuje:

S1.W Uchwale Nr XXXVlll4lsllT Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia 23czerwca

2gliroku wsprawie okreSlenia trybu iszczegolowych. kryteri6w oceny wniosk6w otealizacjg zadai
publicznychw ramach inicjatywy lokalnej (Dz.tJrz. Woj. Sl. 22017 r. poz.4126), wprowadza sig nastgpuj4ce

zmiany:

l. $ 3, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Ustala sig nastgpuj4ce kryteria oceny wniosk6w:

KRYTERIUM SKALA

L CelowoS6 inicjatywy lokalnej ze wzglgdu na potrzeby mieszkaric6w:

- uzasadnienie potrzeby rcalizacji inicjatywy lokalnej
- opi s adresat6w/odbiorc6w inicj atywy lokalnej
- skutki inicjatywy lokalnej (np. koszty utrzymania)
- soosoby Dromowania iniciatywy wSr6d mieszkaric6w.

0-4 pkt.

2. Liczba os6b popierajqcych inicjatywg lokaln4:
Punkty zostanq przyznane poprzez zestawienie danych pocho&qcych ze

wsrystkich projekt6w zloilonych w ramach naboru, ocenionych formalnie
pozytywnie, a nastgpnie przezpodzielenie skali na 4 przedzialy.

Projekty otrzymujq liczbg punkt6w zprzedzial,,tzawieraj4cego poszczeg6lne

wartoSci danych. Wniosek z najwigksz4 iloSciq podpis6w stanowi 100%.

4 pkt. - wniosek z ilo6ciq podpis6w w przndziale od90o/. do 100%;

3 pkt. - wniosek z ilo6ci4 podpis6w w przedziale od 600/o do 89o/o)

2 pkt. - wniosek z ilo6ci4 podpis6w w przedziale od3lo/o do 59o/o;

I pkt. - wniosek z ilo6cia podpis6w r6wna 30% i poni2ej.

0-4 pkt.

3. Forma udzialu mieszkairc6w w inicjatywg lokalnq:
- wklad finansowy 1 pkt ( minimum 5 % koszt6w realizacji zadania)
- wklad rueczory I pkt
- ptaca spoleczna - 2 pkt (ilo66 godzin pracy spolecznej do 50 godz.

oowy2ei 50 sodz. 2 pkt
I pkt,

0-4 pkt.

4. ZaangaLowanie Sodk6w
Leszczyny:
- do 30% 4 pkt
- od3l"/o do 60% 3 pkt
- od 6l%o do 80% 2 pkt
- powy2ei 80% I pkt

bud2etowych Gminy i Miasta Czerwionka-

1-4 pkt.

5. Stan prrygotowania zadania:
- inicjatywa nie wymagaj4ca prac prrygotowawczych
zawierajqca kompletn4 dokumentacjg projektowq, w
pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia - 4 pkt.

inicjatywa
uzyskania

lub
celu 0-4 pkt.
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- inicjatywa posiadajqca opracowanq szczeg6lowo koncepcjg, kiedy nie jest

wymagany projekt budowlany, zgloszenie lub pozwolenie na budowg - 3 ph.
- inicjatywa wymagajqca opracowania dokumentacji projektowej

i zgloszenia zarniaru budowy -2pkt.
- inicjatywa wymagaj4ca opracowania dokumentacji projektowej

2. W $ 3 wprowadza sig ust. 7 nastgpujqcej tresci:

,,7. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji mog4 byi zgloszone w kolejnych latach.".

$ 2. Wykonanie Uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dawa Sl4skiego.
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