Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia
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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: 2013 r. poz. 645) oraz art. 19c ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; zm.: 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)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§1
1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. u. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536 z późn. zm.).
§2
1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 zwane dalej „Wnioskodawcami” mogą inicjować
przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy.
§3
1. Wnioski o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można składać w
zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.
2. Wniosek powinien zawierać:
- przedmiot inicjatywy,
- dane Wnioskodawcy,
- opis realizacji inicjatywy.
3. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
§4
Wnioski rozpatruje Wójt zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
§5
Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) rodzaj zadania publicznego z uwzględnieniem celowości z punktu widzenia potrzeb

społeczności lokalnej,
b) zakres i rodzaj zobowiązań Wnioskodawcy w przeprowadzenie inicjatywy lokalnej:
- wkład pracy społecznej Wnioskodawcy,
- wkład rzeczowy,
- wysokość udziału finansowego,
c) zaawansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.
§6
W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Wójt zawiera z Wnioskodawcą umowę o realizacji
inicjatywy lokalnej, w której określa się:
a) zakres i przedmiot zadania realizowanego w ramach inicjatywy,
b) termin jego realizacji,
c) udział Wnioskodawcy i Gminy w realizacji zadania,
d) wysokość środków finansowych oraz tryb płatności,
e) tryb kontroli wykonywania zadania,
f) sposób rozliczenia realizowanego zadania.
§7
Gmina może odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności
uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej, bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z
zadeklarowanych zobowiązań.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§9
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

