
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/57/15 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej, istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja-

tywy lokalnej przez mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski 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 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817 ze zm.), które maja siedzibę na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski (pok. 104)  

Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski. Termin składania wniosków na obecny 

rok następuje od dnia 29 marca 2017 r. i upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r.  

 

W związku z przypadającym na 2017 rok jubileuszem 800-lecia nadania praw miejskich Lwówko-

wi Śląskiemu, wnioski o dofinansowanie imprez tematycznych (konferencji, festynów, zawodów, 

konkursów, rajdów itp.) powiązanych z tym jubileuszem będą preferowane w ocenie za celowość 

inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.  

 

Wzór wniosku określa: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SO.0050.18.2017 Burmistrza Gminy  

i Miasta Lwówek Śląski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu realizacji zadań pu-

blicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru wniosku, umowy i sprawozdania z realizacji 

zadania w formie inicjatywy lokalnej. 

 

Wniosek do pobrania 

Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria wskazane  

w § 5 załącznika do uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego  

2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W przypadku decyzji o realizacji zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej, wydziały wskazane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz  

z inicjatorami, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu. Na podstawie dokumentacji z inicjatorem spisuje się 

umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.  

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogą ubiegać  

się o realizację zadania publicznego w zakresie: 

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności 

budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów ar-

chitektury stanowiących własność Gminy Lwówek Śląski; 

2. Działalności charytatywnej; 

3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/Wniosek-inicjatywa_lokalna_2017.doc


4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6. Promocji i organizacji wolontariatu; 

7. Edukacji oświaty i wychowania; 

8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach; 

10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 UCHWAŁA nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r.  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

 

 ZARZĄDZENIE nr OR.0050.24.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia  

9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. 

 

 ZARZĄDZENIE nr SO.0050.18.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia  

27 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjaty-

wy lokalnej oraz wzoru wniosku, umowy i sprawozdania z realizacji zadania  

w formie inicjatywy lokalnej. 

 

 

http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/UCHWAŁA_NR_VI.57.15scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/UCHWAŁA_NR_VI.57.15scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/UCHWAŁA_NR_VI.57.15scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/UCHWAŁA_NR_VI.57.15scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_OR.0050.24.2016scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_OR.0050.24.2016scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_SO.0050.18.2017scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_SO.0050.18.2017scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_SO.0050.18.2017scan.pdf
http://www.lwowekslaski.pl/pliki/nabor_inicjatywa_lokalna/ZARZĄDZENIE_NR_SO.0050.18.2017scan.pdf

