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UCHWAŁA NR II/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., nr 96, poz. 873 ze 
zm.), Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/263/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Andrzej Pilarski
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Ustawa 
o działalności pożytku publicznego definiuje inicjatywę lokalną, jako formę współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności 
lokalnej. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. 
Zakres inicjatywy lokalnej określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Uchwalenie niniejszej uchwały będzie miało ogromny wpływ na ustalenie przejrzystych reguł współpracy 
mieszkańców oraz Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przyjęcie uchwały oraz rozpropagowanie samej idei 
inicjatywy lokalnej może zintensyfikować dotychczasową współpracę mieszkańców i Urzędu Miejskiego oraz 
doprowadzić do powstawania coraz to nowych inicjatyw lokalnych, co korzystnie wpłynie na rozwój lokalnej 
społeczności. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2010

Rady Miejskiej w Zawidowie

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2010

Rady Miejskiej w Zawidowie

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zalacznik2.doc

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

