UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 tj. ze zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 tj. ze zm.) uchwala się
co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Choroszcz.
2. Zadaniami publicznymi realizowanymi w ramach inicjatywy lokalnej mogą być tylko zadania
inwestycyjne.
§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej „wnioskami”
mogą dotyczyć działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków lub obiektów architektury
stanowiących własność Gminy Choroszcz.
2. Wartość zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej objętej wnioskiem nie może być niższa niż
50 tys. zł. brutto.
3. Wnioski mogą złożyć mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz, bezpośrednio bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, lub podmiotów uprawnionych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 tj. ze zm.)
mających siedzibę na terenie Gminy Choroszcz.
4. Wnioski przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016 r. poz. 23 tj. ze zm.)
5. Wniosek powinien być opatrzony dopiskiem „Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej”.
6. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska
§ 3. Kryteria oceny wniosku:
1. Celowość realizacji inicjatywy uwzględnia potrzeby Gminy i jej mieszkańców.
2. Stan przygotowania lub realizacji inicjatywy.
3. Planowany wkład finansowy;
- zaangażowanie środków budżetowych Gminy w kosztach całkowitych inicjatywy,
- udział środków finansowych w kosztach własnych inicjatora nie niższy niż 20% wartości zadania.
§ 4. 1. Burmistrz po dokonaniu oceny wniosku przyjmuje do realizacji lub odmawia realizacji inicjatywy
lokalnej.
2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Burmistrz Choroszczy podpisuje z wnioskodawcami
umowę na czas określony na wykonanie inicjatywy lokalnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Id: A3963548-8C4E-4F8B-A0B9-0752D4385199. Projekt

Strona 1

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/165/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys

Id: A3963548-8C4E-4F8B-A0B9-0752D4385199. Projekt

Strona 2

