
ZARZĄDZENIE NR  26  /2015 r. 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW  ŚLĄSKI 

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), uchwały Nr XL I/214/14 Rady Miejskiej  Gminy Gryfów Śląski z dnia  

15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. 1. Na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zmianami) do złożenia wniosku o realizację 

zadania publicznego Gminy i Miasta  Gryfów Śląski w zakresie inicjatywy lokalnej mają prawo:   

1) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów  Śląski bezpośrednio,   

2) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, które maja siedzibę na terenie Gminy i Miasta  Gryfów Śląski.   

2. Wnioski o realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Gryfów  Śląski w zakresie inicjatywy 

lokalnej mogą dotyczyć:   

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), obejmującej 

w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 

oraz obiektów architektury stanowiących własność  Gminy i Miasta Gryfów Śląski;   

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) 

obejmującej w szczególności: działalność charytatywną; podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  

 kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu. 

3)   działalności o której mowa  w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm.) obejmującej naukę, 

szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie 

4) działalności o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) 

obejmującej wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa  

5) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) obejmującej 

ekologię i ochronę  zwierząt oraz ochronę  dziedzictwa przyrodniczego. 

6) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) obejmującej 

porządek i bezpieczeństwo publiczne. 



§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie inicjatywy 

lokalnej musi być:   

1) sporządzony zgodnie z wzorem określonym w  załączniku nr 1  niniejszego zarządzenia.   

2) złożony w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim osobiście lub przesyłką na adres: Urząd 

Gminy i Miasta w  Gryfowie Śląskim , Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski, z dopiskiem "Inicjatywa 

Lokalna".   

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 19b ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu 

Postępowania  Administracyjnego.   

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w §2 ust. 1, zwany dalej wnioskiem, jest weryfikowany pod 

względem poprawności oraz niezbędnej dokumentacji przez Zespół ds. wspierania inicjatyw 

lokalnych.   

2. Wnioskodawcy mogą być wezwani do złożenia: poprawek i uzupełnień do wniosku oraz 

dodatkowych dokumentów.   

3. Wnioskodawca jest zobowiązany w trybie niezwłocznym wywiązać się z obowiązków wynikających 

z wezwania, o którym mowa w ust. 2.   

4. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji i poprawnie złożonego wniosku Burmistrz zwołuje Zespół 

ds. wspierania inicjatyw lokalnych w składzie określonym osobnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski.   

5. Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria wskazane w 

 § 10 załącznika do uchwały w XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2014 

r. sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym określa się ilość osób biorących udział 

w posiedzeniu, ocenę poszczególnych kryteriów oraz opinię na temat potrzeby realizacji wniosku. 

W opinii wskazuje się również Wydział Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, który za realizację 

zadania jest odpowiedzialny.   

7. Protokół wraz z wnioskiem przekazuje się Burmistrzowi, który biorąc pod uwagę opinię 

Zespołu  ds. wspierania inicjatyw lokalnych podejmuje decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

8. Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku Gmina zawiera z wnioskodawcą umowę 

o wykonanie inicjatywy lokalnej -  załącznik nr 2.  

9. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 

sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnego ze wzorem określonym w  załączniku 

 nr 3    

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 


