
 Uchwała XIV/150/2015 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

  z dnia 22 grudnia 2015r. 
 
zmieniająca uchwałę 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 
26 kwietnia  2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz.Urz.Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 68, poz. 1221) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. Do wniosku, o którym mowa  w art. 19b ust. 2 ustawy, można dołączyć w 
szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszenie realizacji zadania.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej określa  uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie 
Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 2011 r. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wzór 
wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

Biorąc pod uwagę podejmowane w okresie obowiązywania niniejszej uchwały 
orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych wskazujące, iż zakres kompetencji 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o  realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej nie obejmuje określenia wzoru wniosku, proponuje się zmianę zapisu § 5 
podmiotowej uchwały i tym samym uchylenie przyjętego wzoru ww. wniosku. Zgodnie z art. 
19 b ust. 2 wniosek niniejszy stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 

 

 
 
 

WNIOSEK O REALIZACJ Ę ZADANIA PUBLICZNEGO  
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

 
 

…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i opis zadania) 
 
1. Termin realizacji zadania……………………………………………………………….. 
 
 
2. Cel proponowanego zadania  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Miejsce wykonywania zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4.Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



5. Opis dotychczas wykonanych prac 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
7. Określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa / korzyści wynikające z 
realizacji zadania 
 
……….…………………………………………………………………………………………
………..…………...……………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
8. Koszt całkowity zadania ………………………………………………………………….. 
 
9. Wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. Wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



11. Wkład  finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
12. Wysokość środków z budżetu Miasta potrzebnych na realizację zadania publicznego 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Wysokość środków, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji realizacji zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną  
 

1. …………………………………………………………………………….................. 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Załączniki (do wniosku można dołączyć w szczególności : kosztorys inwestorski, 
projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania)  
 
1..................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................... 
3..................................................................................................................................................... 
4................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
Oświadczam(-my), że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym. 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 



 
(Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

wraz z numerem telefonu kontaktowego) 
 
 
 
 
 
 
 


