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UCHWAŁA NR XXXV/458/17
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) Rada Miejska w Ustrzykach
Dolnych, na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
§ 2. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą",
to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania
zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania
potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy ich warunków życia.
§ 3. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy gminy Ustrzyki Dolne bezpośrednio, bądź
za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mający
miejsce zamieszkania lub siedzibę w gminie Ustrzyki Dolne.
2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej „wnioskodawcami", mogą występować z inicjatywą
realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.
§ 4. 1. Wkład własny wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego może polegać na:
a) świadczeniach pieniężnych wnioskodawcy, które w przypadku zadania inwestycyjnego powinny stanowić co
najmniej 25% wartości inwestycji,
b) świadczeniach pracy społecznej,
c) świadczeniach rzeczowych, w szczególności obejmujących: dokumentacje projektowe, kosztorysy
inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
2. Burmistrz może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, określonego
w § 4 ust.1 pkt a), do wysokości nie mniejszej niż 15% w każdym przypadku przedstawienia
oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych,
przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.
Potwierdzenie zrealizowania robót winno być dokonane w formie pisemnej przez właściwe jednostki
organizacyjne, które przyjęły na własność zrealizowaną infrastrukturę.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–2–

Poz. 2638

§ 5. 1. Warunki współpracy gminy Ustrzyki Dolne i wnioskodawcy dotyczące realizacji zadania
publicznego, którego wniosek zostanie zatwierdzony, określi odrębna umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej,
zawarta pomiędzy gminą Ustrzyki Dolne a wnioskodawcą.
2. Wnioskodawca inicjatywy lokalnej, z którym została podpisana umowa, staje się realizatorem zadania
publicznego.
§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza
Ustrzyk Dolnych, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
a) sposób reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego;
b) nazwę i cel zadania publicznego;
c) termin i miejsce realizacji zadania;
d) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz
o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania
z innych źródeł.
§ 7. 1. Formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku dokonuje Komisja do spraw opiniowania wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych, powołana Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk
Dolnych.
2. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia do realizacji wybranych inicjatyw lokalnych podejmuje
Burmistrz Ustrzyk Dolnych w oparciu o przedstawiony protokół z oceny wniosków złożonych w ramach
inicjatyw lokalnych i kieruje zadania do realizacji pod warunkiem zapewnienia środków finansowych w drodze
uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
3. Informację o uwzględnieniu wniosku zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
§ 8. 1. Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej stosuje się następujące
kryteria:
a) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej,
c) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,
d) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
e) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania w szczególności: przygotowana dokumentacja projektowa,
kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe lub inne materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej,
f) doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem,
g) planowany termin zakończenia realizacji zadania..
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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