UCHWAŁA NR VII/ 38 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 04 kwietnia 2011roku
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. 1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, zainteresowani
mieszkańcy, składają wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją
publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
3. Do wniosku należy dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane,
decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
§ 3. Wnioski, o których mowa w § 1, składa się w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.:
1) do 30 stycznia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w I półroczu;
2) do 30 czerwca każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu.
3) w 2011 roku do 30 czerwca.
§ 4.1. Wnioski, o których mowa w § 1 oceniane są według następujących kryteriów:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej;
3) wkład własny uczestników inicjatywy lokalnej.
2. Wkład własny w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;
3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 5.1. Burmistrz Książa Wlkp. powołuje Zespół do spraw opiniowania wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2. Burmistrz Książa Wlkp. przed dokonaniem oceny zobowiązany jest poddać wniosek opinii
Zespołu.
3. Zespół wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia Burmistrza Książa
Wlkp. o wydanie opinii.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/38 /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 04 kwietnia 2011r.

Uchwała nr XLVIII/321/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nakłada
obowiązek konsultowania z w/w podmiotami projektów aktów prawa miejscowego, które
dotyczą ich statutowej działalności.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej
działalności niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ
Wlkp. W związku z powyższym została poddana procedurze konsultacji. Zainteresowane
podmioty w terminie od 18.02-08.03.2011r. miały możliwość wyrażenia swojej opinii na
piśmie w sprawie poddanej konsultacji. We wskazanym terminie do tut. Urzędu nie wpłynął
żaden Formularz zgłoszenia opinii.
W związku powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

