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UCHWAŁA NR LXXIII/1287/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591, z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Poprzez inicjatywę lokalną rozumie się formę współpracy miasta Czeladź z mieszkańcami, w celu 
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

§ 3. Inicjatywa lokalna dotyczy realizacji zdań publicznych w zakresie: 

1)działalności, która obejmuje w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego; 

2)działalności charytatywnej; 

3)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)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6)promocji i organizacji wolontariatu; 

7)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

8)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

9)turystyki i krajoznawstwa; 

10)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

11)porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

§ 4. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej, mieszkańcy Czeladzi bezpośrednio bądź za pośrednictwem 
czeladzkich organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, składają Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 5. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać 
w szczególności: 

a) nazwę i cel inicjatywy; 

b) termin realizacji; 

c) informację o grupie inicjatywnej; 

d) miejsce wykonywania zadania; 

e) informację o wnioskodawcy; 

f) opis inicjatywy, w tym: 
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- proponowany zakres rzeczowy zadania, 

- wstępny harmonogram realizacji, 

- dotychczas wykonane prace, 

g) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna; 

h) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: 

- całkowity koszt, 

- wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, 

- oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, 

- informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania. 

i) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania; 

j) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami. 

2)Do wniosku można dołączyć kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenie realizacji zadania bądź inne wymagane dokumenty. 

§ 6. Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków uznanych za celowe z punktu widzenia potrzeb 
społeczności lokalnej, określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

mgr Sławomir Święch
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Załącznik do Uchwały Nr LXXIII/1287/2010

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 października 2010 r.

1)Wnioskodawca składa wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej do Burmistrza Miasta Czeladź zgodnie z § 
5 niniejszej uchwały. 

2)Burmistrz Miasta Czeladź przekazuje wniosek o realizację inicjatywy lokalnej do wyznaczonej komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Czeladź. 

3)Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Czeladź opiniuje wniosek, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim: 

a) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania, 

b) wymierne korzyści wynikające z realizacji zadania, 

c) możliwości finansowe gminy, 

d) udział gminnych środków finansowych i rzeczowych na realizację zadania, 

e) koszty eksploatacji danej inicjatywy lokalnej, które będzie musiało miasto ponieść po jej zrealizowaniu, 

f) wkład pracy społecznej wnioskodawcy, 

g) wkład rzeczowy wnioskodawcy, 

h) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy, w łącznych kosztach realizacji zadania, 

i) liczbę beneficjentów zadania, 

j) liczbę grupy inicjawnej, 

k) dotychczas wykonane prace dotyczące wnioskowanej inicjatywy. 

4)Burmistrz Miasta Czeladź dokonuje oceny zaopiniowanego wniosku najpóźniej w terminie 30 dni od daty jego 
złożenia, uwzględniając celowość realizowanego zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 

5)W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Czeladź zawiera umowę na realizację 
zadania w ramach inicjatywy lokalnej, opracowując wraz z wnioskodawcą dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

6)Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga pisemnego uzasadnienia. 

7)Burmistrz Miasta Czeladź może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe 
okoliczności uniemożliwające realizację inicjatywy lokalnej, bądź wnioskodawca nie wywiąże się 
z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej. 

8)Inicjatywy lokalne, ujęte we wnioskach składanych w danym roku budżetowym, mogą być realizowane w tym 
samym roku budżetowym bądź w następnym roku. 

9)Nowo wytworzone środki trwałe przechodzą na własność gminy Czeladź, zwiększając majątek trwały gminy. 


