Uchwała Nr VI/80/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 kwietnia 2011r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Celem inicjatywy lokalnej, jako formy współpracy jednostki samorządu
terytorialnego z lokalną społecznością, jest wspólna realizacja zadania publicznego
zmierzająca do polepszania warunków życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta.
§ 3. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy miasta Stargard Szczeciński
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) - zwanej dalej ,,ustawą”.
§ 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane wyłącznie zadania publiczne
wymienione w art. 19 b ustawy.
§ 5.1 Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty
budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
§ 6.1. Wniosek, o którym mowa w § 5, należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Stargardzie Szczecińskim w terminie do 31 maja roku poprzedzającego rok, w którym
planowana jest realizacja tego zadania.
2. Oceny wniosku dokonuje właściwy wydział Urzędu Miejskiego w ciągu 30 dni
od daty złożenia kompletnego wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność zadania publicznego z potrzebami społeczności lokalnej,
2) cel proponowanego zadania publicznego,
3) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego,
4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,
5) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania,
6) wkład finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji zadania,
7) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania określonego we wniosku,
8) wysokość środków z budżetu Miasta potrzebnych na realizację zadania publicznego
9) ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji realizacji zadania.

§ 7. Wnioski składane w ramach inicjatywy lokalnej, po uzyskaniu akceptacji
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński, realizowane będą do wysokości środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok.
§ 8. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w § 7, Prezydent Miasta zawiera
z wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej .
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 19c ust.1 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej mieszkańcami w celu
wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy
gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek
o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną ustawą.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

