
UCHWAŁA NR LIV/683/10  

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

z dnia 29 października 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), - art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LI/599/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

- § 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 1. Do oceny wniosków, o których mowa w § 1, Burmistrz wyznacza komórkę organizacyjną Urzędu Gminy

i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, bądź  jednostkę organizacyjną Gminy i Miasta, właściwą do realizacji

danej inicjatywy lokalnej.  

2. Pierwszeństwo w realizacji mają  te wnioski, które przynoszą  podniesienie standardu lub prowadzą  do

usunięcia szczególnych niedogodności dla wspólnot lokalnych.  

3. Informację o wnioskach, zaakceptowanych do realizacji zamieszcza się  w BIP Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny.  

4. Kryteria oceny wniosków uwzględniają  w szczególnośc i  :  - wielkoś ć  wkładu pracy społecznej

wnioskodawców wykonujących świadczenia dobrowolnie i bez wynagrodzenia w realizację  inicjatywy, -

wielkość własnego wkładu finansowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, -

wielkość własnego wkładu rzeczowego – materiały, sprzęt, nieruchomości, - liczebność grupy wnioskującej

i wykonującej świadczenia w ramach inicjatywy lokalnej, - liczba beneficjentów realizowanego zadania, -

korzyści jakie przyniesie społeczności lokalnej realizacja inicjatywy lokalnej, - zgodnoś ć  inicjatywy

z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu gminnego, - zaawansowanie przygotowań do

realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku, - wysokość środków z budżetu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej, - koszty

eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę  i Miasto Czerwionka-Leszczyny po jej

zrealizowaniu  

5. Określa się minimalny wkład własny na poziomie 20 % ogólnych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej.  

6. Wkład własny mogą stanowić  następujące rodzaje świadczeń:  praca społeczna, świadczenia pieniężne

lub rzeczowe.  

7. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie wg ich wartości rynkowej przez specjalistę w danym

zakresie.  

8. Nowo wytworzone środki trwałe przechodzą  na własnoś ć  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

zwiększając majątek trwały gminy”. 

- skreśla się § 4 

- § 5 i § 6 zmieniają oznaczenie odpowiednio na § 4 i § 5 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

dr inż. Marek Profaska 

 

ID: WJWRI-UQJXU-WUCDS-CDKHN-VIAYG. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR LIV/683/10  

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

z dnia 29 października 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), - art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LI/599/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

- § 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 1. Do oceny wniosków, o których mowa w § 1, Burmistrz wyznacza komórkę organizacyjną Urzędu Gminy

i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, bądź  jednostkę organizacyjną Gminy i Miasta, właściwą do realizacji

danej inicjatywy lokalnej.  

2. Pierwszeństwo w realizacji mają  te wnioski, które przynoszą  podniesienie standardu lub prowadzą  do

usunięcia szczególnych niedogodności dla wspólnot lokalnych.  

3. Informację o wnioskach, zaakceptowanych do realizacji zamieszcza się  w BIP Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny.  

4. Kryteria oceny wniosków uwzględniają  w szczególnośc i  :  - wielkoś ć  wkładu pracy społecznej

wnioskodawców wykonujących świadczenia dobrowolnie i bez wynagrodzenia w realizację  inicjatywy, -

wielkość własnego wkładu finansowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, -

wielkość własnego wkładu rzeczowego – materiały, sprzęt, nieruchomości, - liczebność grupy wnioskującej

i wykonującej świadczenia w ramach inicjatywy lokalnej, - liczba beneficjentów realizowanego zadania, -

korzyści jakie przyniesie społeczności lokalnej realizacja inicjatywy lokalnej, - zgodnoś ć  inicjatywy

z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu gminnego, - zaawansowanie przygotowań do

realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku, - wysokość środków z budżetu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej, - koszty

eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę  i Miasto Czerwionka-Leszczyny po jej

zrealizowaniu  

5. Określa się minimalny wkład własny na poziomie 20 % ogólnych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej.  

6. Wkład własny mogą stanowić  następujące rodzaje świadczeń:  praca społeczna, świadczenia pieniężne

lub rzeczowe.  

7. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie wg ich wartości rynkowej przez specjalistę w danym

zakresie.  

8. Nowo wytworzone środki trwałe przechodzą  na własnoś ć  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

zwiększając majątek trwały gminy”. 

- skreśla się § 4 

- § 5 i § 6 zmieniają oznaczenie odpowiednio na § 4 i § 5 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

dr inż. Marek Profaska 

 

ID: WJWRI-UQJXU-WUCDS-CDKHN-VIAYG. Podpisany. Strona 2 / 2


