Uchwała Nr XLI/516/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 roku

W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U.
z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 947, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96
poz. 873, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U.
z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U.
z 2006r. Nr 94 poz. 651, Dz. U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 100,
Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz.146)

Rada Miasta Sopotu
uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych” będące Załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Rada Miasta zapewni w budŜecie miasta środki finansowe na realizację zadań w ramach
inicjatyw lokalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
/-/ Wieczesław Augustyniak

Uzasadnienie
12 marca 2010 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa w art. 19c ust. 1 nakłada
na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.
Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich
mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności
lokalnej.
Zgodnie z Art. 19b . 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złoŜyć wniosek o realizację zadania
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce
zamieszkania (siedzibę) w następującym zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot: społeczności lokalnych, obejmującej
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j. s. t.;
- działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
- edukacji oświaty i wychowania;
- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Katalog powyŜszy ma charakter zamknięty.

Załącznik
do uchwały Nr XLI/516/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

1. Wnioskodawcą o wsparcie inicjatywy lokalnej mogą być bezpośrednio
mieszkańcy miasta Sopotu stanowiący grupę co najmniej 30 osób lub
działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej powinny zostać złoŜone do dnia
30 września w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu. Wnioski zostaną
przekazane do Pełnomocnika Prezydenta ds.organizacji pozarządowych, a
następnie, niezwłocznie skierowane do stosownej, odpowiedzialnej za
realizację danej inicjatywy lokalnej, komórki organizacyjnej lub jednostki
organizacyjnej.
3. W terminie do 14 dni stosowna komórka organizacyjna Urzędu Miasta,
bądź jednostka organizacyjna właściwe do realizacji danej inicjatywy
lokalnej dokonają analizy wniosku w zakresie :
- potrzeb społeczności lokalnej oraz celowości proponowanego
przedsięwzięcia,
- moŜliwości realizacji inicjatywy lokalnej, w tym uwzględniając:
a. wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,
b. wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
c. wkład finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji
inicjatywy lokalnej,
d. stan zaawansowania przygotowań do wykonania wnioskowanego
przedsięwzięcia,
e. wysokość środków finansowych z budŜetu Miasta koniecznych do
realizacji proponowanej inicjatywy lokalnej,
f. ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji
realizacji zadania.
4.

W celu zaopiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych Prezydent Miasta Sopotu powołuje Komisję

opiniującą.
5.

Komisja opiniująca składa się z przedstawicieli, merytorycznych dla
tematu wniosków komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
oraz Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.

6.

Do zadań Komisji opiniującej naleŜy opiniowanie wniosków w terminie
do 30 października.

7.

Ostatecznej oceny wniosków dokonuje Prezydent Miasta Sopotu.

8.

Prezydent Miasta, w ramach projektu budŜetu, przedstawia propozycje,
które wpłynęły i które zostały przyjęte lub odrzucone.

9.

W sytuacji przyjęcia wniosku do realizacji Prezydent Miasta
niezwłocznie zawiera umowę, na czas określony, o realizację inicjatywy
lokalnej z wnioskodawcą.
W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca moŜe zwrócić się o
uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku o realizację inicjatywy
lokalnej.

10.

Przyjęte do realizacji wnioski o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych mogą być realizowane w tym samym roku
budŜetowym lub teŜ w roku następnym.

