- Projekt Uchwała Nr VI/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Uchwała niniejsza określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§2
1.Sprawy w zakresie inicjatywy lokalnej prowadzi właściwa merytorycznie co do treści
wniosku komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu.
2.Wniosek wnosi się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, który:
1) dokonuje oceny formalnej wniosku i w przypadku stwierdzenia uchybień lub błędów
formalnych wzywa wnioskodawców do uzupełnienia lub poprawienia wniosku,
2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w uchwale,
3) dokonuje oceny celowości realizacji zadania publicznego z punktu widzenia potrzeb
społeczności lokalnej,
4) przyjmuje wniosek do realizacji lub odrzuca go z podaniem uzasadnienia.
§3
1.Oceny merytorycznej wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:
LP.
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2. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie kaŜdego
z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie
wszystkich kryteriów.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr VI/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23
kwietnia 2003 roku nałoŜyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadnia publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy mogą złoŜyć wniosek o realizację zadania publicznego do
jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
określa art. 19 b ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywa
lokalna moŜe obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji,
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz
języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalność w sferze
kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
W związku z koniecznością spełnienia zapisu ustawy przygotowano uchwałę
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24
czerwca 2010 r. projekt przedmiotowej uchwały został skierowany przez Starostę Powiatu
Wodzisławskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. W okresie od dnia
22.03.2011 do dnia 6.04.2011 projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej
Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono
Ŝadnych uwag do projektu uchwały.
Niniejszy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedkładam Wysokiej Radzie.
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