
PRO]EKT

UcHwAłA NR .../ '../2018

RADY MIEJSKIEJ W GNTEWKOIVIE

w sprawie określenia t.ybu t szcżegółotacb kr}t.riów o.etry wniośków o
r€a|iżcię fadania publicznego w .ańach inicjatyły lo|.ń|nei

Na podstawie art' 18 ust' 2 Pkt 15 usta$y z dnia 8 marca 1990 r' o samożądfi €
gminnym (tj' Dz' U' z 2018 r' pÓ2,994 ze zn') Ó|af a|L !9 c ust 1 lsrawy z dnia 24
kwietnia2oo3 r' o dŹiałalności poź'tku publiĆfnego i o wolo.ta.iacie (tj' Dz. U- z 2018.
poz.450 2e zm'] Rada MieFl.a w cniewkowie ucbwala, co naŚtępuje:

s 1' określa5ię tryb i sz@egółÓwe kryterja oceny wÓiosków o realizaĆję fadania
publiĆf nego w Enach in jcjatywy lokalńej,stanowiące załąonik do n'niejszej uĆhwały'

s 2. Wykonani€ uchwały pÓwierfasię Burnist.zowi cniewkowa'

s 3. uch@ła wchodfi w życie po upłyvie 14 dni od dnia Ógłosfenia w Dzienńiku
Użędow}T WojewódzMa Kujawsko.Ponorskiego

Pżewodnkzący Rady M eiŚkiej



Uzaśadnienie

zgodni€ z an' 19c ust1 uŚtawy f dnia 24 kwirtnia 2003 Ł o działalności pożytku
publianego i o wolontańacie (lj' Dz'|J. z 201a f, poz' 450 ze zm.) organ stanowiący
jednostki samoŹądu ter,torialnego zobowiązany jest do określenia t.ybu i
ŚzoegółowyĆh kryteriów ocenywniosków o realizację zadania publiĆzne8o W raba.h
inicjatywy lokalnej' Mając na celu prawidłową realizaĆję powyższego zadania'
opracowany został projek uchwały, który poddany zostaje konŚultacjom społeŹ.yń Ź
mieszkańcami cniny c.iewkowo'



załą-nik Nr 1 do uchwały N..'''l...'/2018

Fćdy Miejskiej w G.iewkowie

Tryb i szczegółow€ kr}'teria o.ery MioŚków o lealifacię zadania plbli.fnego w
ramaĆh iniĆjatygy loka|nei

s 1.lnicjaBva lokŹ|na doq,Ćzy |ealizacji zadań określonych w a.t' 19 b ustawy o
działalnÓści pożytku publiĘnego i o wolontarjacie.

$ 2' 1'Podst.wą otrzymania wŚparciaw ramach inkjarywy lokalnejjest żłożenie
Mioskuw U.zędzie Miejskim w Gni€wkowie.
2' Wniosek mÓże żoŚtać złożony na fÓ.rularzu określonym wfalączniku N.1 dÓ
tlybu i Śfcfegótowych kr'teriów oceny Miosków o rea|izację zadania
publiĆznego w ranach inicjary{y lokllnej.

s 3' oc€ny wniosku dokonuje się przede wszyŚtkin uwzg|ędniając naŚtępujące
kryteria,którewedługf ałąonika nr 1 podlegająoceniewskali punków 0.5:

1) celowość realifacji inicjatywyzpunktuwidfenia potrzeb społecuności

2) wkład pracy społeŹnej w realizację iniĆjat}ay|
3) wkład właŚny finanŚowy i pozaffnanŚÓwywnioskodawcyj
4) szaĆunkowa liczba osób' któryń Śłużyó będziezrealizowana inicja9va|
5) koŚfteksploatacji inicjavw po jej reali?acjij

s 4' Burnktż cniewkowa pżyjńujewniosek do.ealizaĆji bądź odżuca go z
podaniem uzasadni€nia'

s 5' Po poz,lwym .ozpat.zenju wniosku, Burmhtż fawiera na czas ok.eślody
umowę o realizacji inicjaqrwy lokaln€j z wnioskodawcą'

s 6' środki na |ealizaąę zadań publicznych w €mach inicja9wy lokŹln€j
powinny być zabefpieĆfonewrezeMie budżet! gninyna dany rok'
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wnios.k o reaIif .cję zadania pub|i.Zńego w.ama.h ini.jatywy lokaInej

|ńię i nazwi9ło wnioskodawcy

Dane do konraktu( ad.es, nf tElefonu,
adres pocń} e|eklonicznej)

PEedmiot jnicFiywy lokaLn€j ( cfe8o
dotyczy inicjalva)

ce| Ea|ifacji inicjalywy |oka|ńej

Proponowańy w|hd pń.y spo|ee.ej w
lea|iżaĆię ini.jatyły |okó|ńej

Wldad finansowy i porafinansowy

sŹ.uńkowa |iczba og'b, klórym slułć
będf|e/ea|[owańa inicjatywa |oka]na

Pfu ponowańy1emin tea|jzacji

data i podpis wnioś|odaw.y


