
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka'Leszczyny

z dnia 8 czen ca 2017 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projekfu uchwaly w sprawie 
. 
okreSlenia trybu

i-J..rtg6io*Vch kryteri6w oceny 
'wniolk6w o realizacjg zadari publicznych

w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia S.marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym tt.i Or. U. z2016 r., poz- 446 zp62n' zm'), art 5 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy

i an:ita' zi kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o.wolontariacie

ft.i.Dz.U.22016 r, poz. 1817 zpozn' zm),'w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty

ir? rxTis6irs I oniu 2G czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-

L;J;;fi;"h- w sprawie okrestenia szczeg6towego sposobu konsuttowania z radq

Jii"fu-frioi"i pozytxu publicznego i orgaiizacjami pozarzqdowymi i podmiotami

*fi;;imr|Tii w'art. b ust. 3 
-ustawy 2 dnia'zq kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci

o6zvtku prbli".n"go i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego

L?i"iriir.n Joffiq.ycr, dzialatnoSci staiutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.

Slqskiego 22015 r., Poz. 3888),

zarzqdzam, co nastq P uje :

s1

1 . Przeprowadzi6 konsultac.ie, kt6rych p-rzedmiotem jest projekt uchwaly

*-.iir"*i" okre6lenia trybu i izczeg6towych kryteri6w oceny wniosk6w

o reatizaclq zadah publicznych w ramach inicjatywy lokalnej'

2. Ustalid teimin przeprowadz'enia konsultacii od 9 do 16 czerwca 2017 toku.

5. poori.t"ri lpralwnionymi do udziaiu w konsultaciach sE organizacie

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w 
. 
art' 3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r., o dziatalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t j'
Dz. U. 22016 r., Poz. 1817 z P62n' zm')'

+. W.rifrc" uwagi i'opinie do proiektu uchwaty mo2na zglasza6:

1) w formii pisemnel na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny'

ul. parkowa g, 44-i3O Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do

Urzgdu GminY i Miasta),
il piztqele(tronicinq na adres e-mail sps nEclgryignka-

Zarzqdzenie Nr 2871 17

3i za poSreOnictwem faksu pod numerem.32 43 :\7!.0:
5. W ;;il,il .st*r"n i" *"io. ku przez min i mu m I1-."-'s:l i:::f .9^o 'fl i?d:Y:ilE'ffi;il;i;;;;" w art. s ust 3 ustawv '.9i': ,?1,lY"l:':*'go:,j*:

" 
i.i,rr"i.ill' p,irvtr, prlri.inego i o wolontariacie, konsultacje mogq mied formq

#ff#U",,ii*",[" J" ip"txa n ia d otvczqceg 9 
p I':9 Il:lY:1i:T1YTrrsz-vv'rvvr rrvv ' : :' 
v i opinii dotycz4cych projektu6. Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanle vYllosK9Y

uch*afy natezy Oo xompetencii i'laczelnika Wydziatu Spraw Spotecznych'

1. Projekt uchwatY, o kt6rym mowa w

Zarz4dzenia.

s2

$ 1 ust. 1 stanowi zal4cznik do ninie.iszego



Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre5lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wSlust. 1.

s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny.

s4

Wykonan ie zazqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BUTTMISTN'Z
GMINV t VIIASTA

Czerw r oni<a-LeszczYnY

Zalqcznik
Do Zarzqdzenia Nr 287117
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - LeszczynY
z dnia 8 czerwca 2017 r.

- PROJEKT -

Uchwala Nr .....
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca2017 roku

w sprawie okreSlenia trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjq zadafi publicznych

w ramach inicjatYwY lokalnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 iart.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 m.arca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (t..i. Oz. U. z2Oi6r. poz. 446 z po2n. zm.), w zwiqzku z arl. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

IOOer."o AiiatatnoSci poZytku publicznego'i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 22016r. poz. 1817 z p62n' zm'),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:

s1

okresla sie tryb i szczeg6lowe kryteria oceny wnioskow o realizacjq zadah publicznych w ramach inicjatywy

lokalnej.

s2

1. Wnioski nale2y sklada6 w sekretariacie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul' Parkowa 9

na formularzu, kt6rego wz6r zostanie okre5lony zarzqdzeniem Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-LeszczYnY.

Z. Termin naboru wnioskow ustala siq do dnia 30 wrzeSnia kazdego roku kalendarzowego, na

realizacjq inicjatyw lokalnych w roku nastqpnym'

s3

1. Ocena wnioskow dokonywana jest przez komisjq ds. inicjatyw lokalnych powolanq w tym celu przez

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

2. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgodnoS6 zgloszonej inicjatywy

lokalnej z planem zagospodarowania pzestrzennego gminy oraz uzyskanie co najmniel 12 punkt6w

zgodnie , rryi"ri"ri"o."ny wniosk6w okreSlonymi w ust. 3, z zaslrzezeniem ust' 5. W przypadku

niespelnienii prr", wniosek warunk6w okreSlonych w zdaniu poprzedzqqcym zostanie on

odrzuconY.

3. Ustala siq nastqpujqce kryteria oceny wniosk6w:

KRYTERIUM SKALA

1. ZgodnoSc wniosku z dokumentami strategicznymi,

i progiamami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. CelowoSc inicjatywy lokalnej ze wzglqdu na

mieszkaicow:
- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej

- opis adresatow/odbiorcow inicjatywy lokalnej

- skutki inicjatywy lokalnej ( np. koszty utrzymania )

- sposoby piomowania inicjatywy wsr6d mieszkancow

3. Liczba osob popierajqcych inicjatywq lokalnq:

od 1 do 20 osob - 1 Pkt
od 21 do 50 osob - 2 Pkt
powyzej 50 os6b - I Pt t

planami

potrzeby 0-4

0-3

0-3



- ponizej 30% - 4 Pkt
- od 31% do 60% - 3 Pkt
- od 61% do 80% - 2 Pkt
- powyzej 807o - 1 Pkt

i racjonalno56 zaPlanowanYch dzialan otaz

0-4

1-4

1

__l
I6. RealnoSc

harmonogramu

0-2

4. Komisja ds. inicjatyw lokalnych ustala listq rankingowq zgodnie z uzyskanq punktacjq' kt6rq

przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.

5. Burmistrz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, biorqc pod uwagq mo2liwoSci finansowe gminy

podejmuje ostatlcznq decyzjq o przyjqciu do realizacji zadan publicznych

w ramach inicjatYw lokalnYch.

6. O sposobie zalatwienia wniosku wnioskodawca powiadamiany jest w terminie do 30 listopada

danego roku.

s4

Traci moc Uchwala Nr Ll/599/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia.2s czerwca 2010 roku

w ipra*ie okreSlenia trybu i szczegolowycn fryteriow oceny wniosk6w o realizacjq zadania publicznego

w ramach inicjatYwY lokalnej.

$5

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s6

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym wojew6dztwa

Slqskiego.
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