UCHWAŁA NR XLII/308/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. 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 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 04 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 153 poz. 2475), §
3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 składa się w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
w terminie od dnia 1 do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym odbywać się będzie realizacja
zadania.
2. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy
Książ Wlkp. na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, ustala się dodatkowy
termin składania wniosków, o których mowa w § 1, to jest od dnia 1 do 31 maja danego roku.
3. O niewykorzystaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 2, Burmistrz Książa Wlkp.
z zastrzeżeniem ust. 4, informuje mieszkańców Gminy Książ Wlkp. poprzez umieszczenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na stronie
internetowej Gminy Książ Wlkp., w terminie do 28 lutego danego roku.
4. W roku 2018 o niewykorzystaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 2, Burmistrz
Książa Wlkp. informuje mieszkańców Gminy Książ Wlkp. poprzez umieszczenie informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na stronie internetowej
Gminy Książ Wlkp., w terminie do 30 kwietnia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiana niniejszej uchwały związana jest z wyznaczeniem dodatkowego terminu
umożliwiającego składanie wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej w sytuacji, w której środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Książ Wlkp. na ten
cel, nie zostały w całości wykorzystane. Zmiana powyższa daje grupom inicjatywnym możliwość
ubiegania się o wsparcie kolejnych inicjatyw, które będą realizowane w danym roku budżetowym.
Ponadto ustalony został nowy ostateczny termin składania wniosków w ramach inicjatywy

lokalnej. Dotychczasowy termin końcowy - 30 stycznia zastąpiono dniem 31 stycznia.
Wprowadzona zmiana jest znacznym ułatwieniem dla wnioskodawców, dla których ostatni dzień
miesiąca jest terminem praktyczniejszym i częściej stosowanym.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności
niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Książ Wlkp. W związku
z powyższym, uchwała została poddana procedurze konsultacji. W wyznaczonym terminie tj. do
dnia 25 marca br. do tut. Urzędu nie wpłynął żaden formularz zgłoszenia opinii.
Ze względu na fakt iż, zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)
w kompetencjach rady gminy leży obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie, których
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje oceny wniosku o realizację tego
zadania, nie ma możliwości podejmowania alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały,
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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