
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 
Miasta i Gminy Wleń w 2019 r. 

Na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. 
j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr 169/XXXI/13 Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz Zarządzeniem Nr 0050.32.2017 z dnia 28 
marca 2017 r. w sprawie wzoru wniosku oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadań realizowanych w ramach 
inicjatywy lokalnej zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam II nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 r. 

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie 
internetowej oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.28.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o II naborze wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie 
Miasta i Gminy Wleń w 2019 r. 

§ 1. Na realizację zadań publicznych w ramach tego naboru Gmina Wleń przeznaczy środki w wysokości 10 
300 zł. 

§ 2. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej moga składać mieszkańcy Miasta 
i Gminy Wleń bezpośrednio, lub za pośrednictwem organizacji pozarzadowych, lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można składać w terminie do 
dnia 8 maja 2019 r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu), lub bezpośrednio 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru wniosku oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadań realiowanych 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

3. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 169/XXXI/13 Rady 
Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wszystkie kopie załączonych 
dokumentów muszą byc potwierdzone "za zgodność z oryginałem" wraz z datą potwierdzenia i podpisami osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego wniosek lub przedstawicieli grupy 
inicjatywnej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

§ 4. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć zadań określonych 
poniżej: 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności: budowę 
i rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury 
stnowiących własność Miasta i Gminy Wleń 

2) działalności charytatywnej 

3) działalności w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

5) działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i krajoznawstwa 

6) działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu 

7) działaności w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

8) działalności w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

9) działalności w obszarze turystyki i krajoznawstwa 

10) działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzitwa przyrodniczego 

11) działalności w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

12) działalności w zakresie rewitalizacji 
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§ 5. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ocenione zostaną przez Zespół 
ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej , powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.07.2019 z dnia 12 lutego 
2019 r. 

2. Po zapoznaniu się z opinią ww. zespołu Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podejmuje decyzję o realizacji 
zadania publicznego. Pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Wleń niezwłocznie zostanie zawarta umowa o realizację 
zadania publicznego. 

3. Kwota przyznana na realizację zadania publicznego może być niższa od wnioskowanej. 

4. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot/ grupa inicjatywna zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. 
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