
UCHWALA NR XIII/84/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie okreslenia trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^ zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy 7, dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie(Dz.U.z2014r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339. 1777) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U.
2015 r. poz. 1515, 1045, 1890) uchwala si$, co nastepuje:

§ 1. Okresla si? tryb i szczegotowe kryteria oceny wnioskow o realizacj? zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej w tresci zawartej w zafyczniku do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie^ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urze_dowym
Wojcwodztwa Lodzkiego.

f
Przewodniczq.cy Rady

Gminy

Andrzej Wojewoda
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaiy Nr XIII/84/20I6

Rady Gminy Ostrowek

7 dn ia31 marca2016r.

TRYB I SZCZEGOLOWE KRVTERIA OCENY WNIOSKOW O REALIZAC.TE, ZADANIA
PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

§ 1. 1. Wnioski o realizacj^ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej
wnioskami, rnoga^ skladac mieszkaricy gminy Ostrowek, zwani dalej Wnioskodawcami, bezposrednio
b^dz za posrcdnictwem organizacji pozarzadowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust, 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.. poz. 118
z pozn. zm.), zwanwj dalej ustawy, maj^cych siedzib? na terenie gminy Ostrowek,

2. Zadania publiczne, podlegaja_ce realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, obejmuj^ zadania
okreslone w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie .

3. Zobowia^zanie Wnioskodawcy moze polegac na swiadczeniu zadeklarowanej pracy spoJecznej, na
zadeklarowanych swiadczcniach picnieznych lub rzeczowych.

4. Wsparcie gminy Ostrowek w ramach inicjatywy lokalnej moze miec charakter:

1) rzeczowy - poprzez uzyczenie sprz^tu i narz^dzi oraz dostarczenie materialow koniecznych do
wykonywania inicjatywy fokalnej, w zakresie mozliwosci gminy;

2) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowaniu niezb^dnej do przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej dokumentacji, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz wsparcie informacyjne, w
zakresie mozliwosci gminy;

3) finansowy - poprzez wsparcie flnansowe uzaleznione od mozliwosci zaangazowania srodkow
budzetowych gminy Ostrowek.

5. Zakres wspolpracy gminy Ostrowek i Wnioskodawcy bedzie ustalany kazdorazowo w odr^bnych
umowach zawartych pomi^dzy tymi podmiolami.

§ 2. 1. Wniosek o realizacj? inicjatywy lokalnej sktada si^ w Urz^dzie Gminy w Ostrowku.

2. Wniosek sklada sie na formularzu okreslonym w zal^czniku do niniejszego zatq.cznika.

3. Do wniosku nalezy zala^czyc:

1) w przypadku organizacji pozarz^dowych i podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

a) kopie^ aktualnego odpisu z rejestru lub wyci^gu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument
potwierdzaj^cy status prawny, adres siedziby oraz umocowanie osob reprezcntuj^cych,

b) liste^ mieszkaricow, w imieniu ktorych wniosek jest sktadany wraz z ich adresami orax podpisami,

c) pctnomocnictwo - w razie reprezentowania organizacji lub podmiotu przez osobe inn^ niz
wskazana w rejestrze;

2) w pr/ypadku osob fizycznych - pisemne oswiadczenie wszystkich uczestnikow, zawieraj^ce ich
imiona i nazwiska, adresy, deklaracje^ realizacji zadania publicznego, o ktore wnioskuj£[ wraz ze
wskazaniem osob, ktore b^dq reprezentowac mieszkaricow.

§ 3. Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z przepisami rozdziam VIII Kodeksu postQpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23).

§ 4. Wqjt Gminy Ostrowek:

Id: BOH-:027F-4864-4CD3-A9DB-0979CA337A20. Podpisany Slrona I



1) dokonuje oceny wniosku biorqc pod uwage_ jego celowosc z punktu widzenia potrzeb spoleczno.sci
lokalnej oraz szczegofowe kryteria okreslone w §5:

2) dokonuje analizy wniosku i ustala okolicznosci istotne dla mozliwosci realizacji inicjatywy lokalnej;

3) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawc? do uzupelnienia brakujajcych danych w tcrminie 7 dni;

4) przyjmuje wniosek do realizacji ba_dz odrzuca go z podaniem uzasadnienia i informuje
Wnioskodawc? o decyzji w sprawie wniosku;

5)w przypadku przyje^cia wniosku do realizacji wspolnie z Wnioskodawca, opracowuje harmonogram
realizacji zadania.

§ 5. 1. Przyjmuje sie^ nastejxijajce kryteria szczegotowe oceny wniosku:

1) celowosc przedsii^wziccia z punktu widzenia potrzeb spotecznosci lokalnej;

2) trwatosc etektow realizacji zadania;

3) wklad wycenionej pracy spolecznej wnoszonej przy realizacji zadania;

4) wklad wlasny fmansowy i rzeczowy Wnioskodawcow w la,cznych szacunkowych kosztach realizacji
zadania;

5) rodzaj i wysokosc oczekiwanego wsparcia ze strony gminy Ostrowek;

6) zaawansowanie przygotowari do realizacji zadania;

7) racjonalnosc i realnosc zaplanowanych zadan i wydatkow;

8) ponoszonc przcz gmine Ostrowek koszty utrzymania efektow inicjatywy lokalnej.

§ 6. 1. Wniosek za kazde kryterium moze otrzymac od 0 do 5 punktow.

2. Wniosek, ktory lajcznie otrzyma mniej niz 20 punktow nie uzyskuje pozytywnej oceny.

3. W przypadku przyj^cia wniosku do realizacji Wqjt Gminy Ostrowek podpisuje z Wnioskodawca^
umowe_ o wykonanie inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wszystkie wnioski wraz z uzasadnienicm ich przyj^cia albo odrzucenia zamieszcza si? na stronie
internetowej Urz^du Gminy w Ostrowku.

Przewodtiicz^cy Rady

Andrzej Wojewoda
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Zala^cznik Nr 1 do Zaia^cznika Nr 1

WNIOSEK

O REALIZACJ^ ZADANIA PUBLICZNEGO \ RAMACH TNICJATYWY LOKALNE.I

(miejscowosc, data)

i£, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

adres

WO.IT
GMINY OSTROWEK

1. Nazwa zadania

2. Opis zadania wraz z okresleniem celu, zakresu rzeczowego, zakladanych rezultatow (celowosc z
punktu widzenia spolecznosci lokalnej)

3. Lokalizacja zadania wraz z podaniem wlasnosci terenu:

4. Koszt zadania i zrodta fmansowania zadania:

Calkowity koszt zadania (zl):

4.1, Udziat finansowy

wtym:
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udzial fmansowy Gminy Ostrowek (zl)

udzial fmansowy Wnioskodawcy (zl)

4.2 Udzial rzeczowy (takze w przeliczeniu na zl)

w tym:

udzial rzeczowy Gminy Ostrowek

udzial rzeczowy Wnioskodawcy

4.3. Wklad wlasny Wnioskodawcy w formic pracy spolecznej (opis prac spolecznych planowanych
do wykonania prze Wnioskodawcy z podaniem Hczby uczestnikow, godzin prac spolecznych — takze w
przeliczeniu na zl)

5. Stan przygotowania zadania do realizacji (np. dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo-
czasowy, kosztorys zadania, itp.)
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6. Osoba upowazniona do kontaktu (adres i nr telefonu)

7. Zala^czniki:

Wyrazam/y zgod$ na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w trakcie prowadzenia
spraw w zakresie inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawq. z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 20I5r. poz. 2135, 2281).

(podpjs Wnioskodawcy)

AndrzW Wojkwoda
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