
Projekt

Uchwata Nr

Rady Gminy Budziszewice
z dnia ,

w sprawie okreSlenia trybu i szczegdtowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje. zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym /tekst.

jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318/ Ooraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.

1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz.

1241, Nr 232, poz. 1378/ Rada .Gminy Budziszewice uchwala, co naste.puje:

§1. Przyjmuje sie. naste_puja_cy tryb oceny wnioskow o realizacje. zadania publicznego w ramach inicja-

tywy lokalnej zwanych, dalej wnioskami.

1) Wnioski sktada si$ do Urze_du Gminy Budziszewice.

2) Wnioski trafiajq do wtasciwego pracownika merytorycznie odpowiadajqcego za ich zatatwienie.

3) W celu wypracowania wste.pnej oceny wnioskow wojt powotuje trzyosobowq komisje. opiniujqcq,

zwanq dalej komisja,.

4) W sktad komisji wchodzi m.in. osoba posiadajqca specjalistycznq wiedze. w dziedzinie obejmujqcej

zakres zadari publicznych, ktorych wnioski dotyczq.

5) Do cztonkow komisji stosuje sie. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post^powa-

nia administracyjnego /tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ dotyczqce wyta_czenia pracownika.

6) Pracq komisji kieruje przewodniczqcy lub wiceprzewodniczqcy wyznaczony przez wojta.

7) Komisja moze realizowac swoje zadania, jezeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/3 sktadu

osobowego komisji.

8) Komisja dokonuje wste_pnej oceny wnioskow w oparciu o kryteria oceny wnioskow, okreslone w

§2.
10) Za kazde kryterium cztonek komisji moze przyznac max. 5 pkt.

11) Pozytywna opinia komisji oceniaja.cej jest przyznawana po uzyskaniu minimum 32 pkt. wyliczo-

nych wedtug sredniej arytmetycznej sposrod poszczegolnych ocen cztonkow komisji.

12) Komisja moze zwrocic sie. do wnioskodawcy:

- o wyjasnienie tresci zamieszczonych we wnioskach,

- o uzupetnienie wnioskow o informacje niezbe,dne do dokonania oceny.
13) Z prac komisji sporzqdza sie, protokot, ktory powinien zawierac w szczegolnosci:
- imiona i nazwiska cztonkow komisji,
- ewentualne uwagi komisji,

- wste.pnq ocene. wniosku,

- wzmianke. o odczytaniu protokotu,

- podpisy cztonkow komisji,

14) Komisja przedktada wojtowi catq dokumentacje..

15) Ostatecznej oceny wnioskow dokonuje wojt.

16) Wojt podejmuje decyzjQ o przyje.ciu pozytywnie ocenionego wniosku do realizacji lub o odmowie



realizacji zadania majqc na uwadze mozliwosci finansowe budzetu gminy.

17) Wnioskodawcy, ktorych wnioski nie zostanq przyje_te do realizacji otrzymajq uzasadnienie podje.-
tej decyzji.

18) Warunki przedtozone we wnioskach oraz ewentualne zmiany i uzupetnienia okreslone w protoko-

iach i zaakceptowane przez strony sq podstawq do zawarcia pisemnej umowy na realizacJQ zadania

publicznego b^dafcego przedmiotem wnioskow.

§2.Przyjmuje SJQ nast^puja^ce kryteria oceny wnioskow:

1) zgodnosc inicjatywy lokalnej z przepisami ustawy oraz potrzebami spotecznosci lokalnej;

2) zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

3) liczba mieszkaricow zgtaszajqcych wniosek oraz liczba mieszkaricow/ ktorym inicjatywa be_dzie stu-
zyc;

4) wktad pracy spolecznej zadeklarowany przez wnioskodawcej

5) wysokosc udziatu finansowego wnioskodawcy w iqcznych, szacunkowych kosztach realizacji inicja-

tywy lokalnej;

6) wktad rzeczowy wnioskodawcy w realizacJQ inicjatywy lokalnej;

7) wysokosc srodkow z budzetu gminy potrzebnych do realizacji zadania publicznego w ramach inicja-

tywy lokalnej; ^^
8) wysokosc ewentualnych kosztow eksploatacji, ktore ponositaby gmina po wykonaniu zadania.

§3.Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w roku budzetowym, nie bejdq rozpatrywane ponownie.
§4. InformacJQ o realizacji zadari w ramach inicjatywy lokalnej podaje siej do publicznej wiadomosci

na stronie internetowej gminy.

§5.Wykonanie uchwaty powierza si^ Wojtowi Gminy Budziszewice.

§6.Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Woje-

wodztwa -Lodzkiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

Piotr Jagietto


