UCHWAŁA NR XXXVI.346,2013
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.
z
2013 r.,
poz.
594 z późn.
zm.)
oraz
art. 19c
ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada
Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku.
2. Inicjatywa lokalna to zainicjowane przez mieszkańców przedsięwzięcie, którego celem jest wspólna
z Gminą Miastem Ełk realizacja zadania publicznego rozwiązującego konkretny problem lub/i zaspokajającego
konkretną potrzebę wspólnoty samorządowej.
3. Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Ełku bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych kościołów
i związków wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek
akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialności oraz klubów sportowych będących spółkami,
nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę na terenie miasta Ełku.
§ 2. 1. Inicjatywa lokalna dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu:
a) budowy, rozbudowy lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
b) działalności charytatywnej;
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
f) promocji i organizacji wolontariatu;
g) edukacji, oświaty i wychowania;
h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
i) ochrony przyrody, w tym zieleni;
j) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Uprawnieni wnioskodawcy, którzy chcą realizować zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej
składają do Prezydenta Ełku wniosek zawierający w szczególności informacje o:
a) danych wnioskodawcy;
b) opisie inicjatywy lokalnej;
c) przewidywanych korzyściach społecznych z realizacji inicjatywy lokalnej;
d) wydatkach niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem udziału miasta;
e) wkładzie własnym wnioskodawcy, w tym pracy społecznej, wkładu rzeczowego, wkładu finansowego;
f) harmonogramie realizacji inicjatywy lokalnej;
g) osobach zaangażowanych w pracę społeczną przy inicjatywie lokalnej.
3. Wnioski rozpatrywane są przez Prezydenta z wykorzystaniem poniższych kryteriów:
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a) wkład i zakres pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę;
b) wkład finansowy wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
d) udział środków finansowych oraz udział rzeczowy
i zabezpieczenia w ramach wnioskowanej inicjatywy lokalnej;

miasta

konieczny

do

poniesienia

e) celowość realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
f) przewidywane koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez miasto po jej
zrealizowaniu;
g) stopień zaawansowania przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej.
4. Prezydent na etapie rozpatrywania wniosku może wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków.
5. Przy ocenie wniosku Prezydent Miasta Ełku zasięga opinii komisji branżowych Rady Miasta Ełku.
6. Po
rozpatrzeniu
z uzasadnieniem.

wniosku

Prezydent

informuje

wnioskodawcę

o rozstrzygnięciu

7. Rozpatrywanie wniosku nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Prezydent zawiera na czas określony umowę
z wnioskodawcą na wykonanie inicjatywy lokalnej wraz z określeniem szczegółowego harmonogramu
i kosztorysu inicjatywy lokalnej.
9. Termin wspólnego określania warunków umowy wraz z harmonogramem i kosztorysem nie może
przekroczyć 30 dni kalendarzowych.
10. W trakcie realizacji inicjatywy lokalnej Prezydent może zarządzić
i prawidłowości realizacji inicjatywy, której zakres szczegółowo określi umowa.

kontrolę

stanu

11. Po zakończeniu inicjatywy lokalnej realizator składa do Prezydenta Ełku sprawozdanie, którego zakres
informacji określony zostanie każdorazowo w umowie.
§ 3. 1. Środki budżetowe na realizację inicjatywy lokalnej będą corocznie określane w uchwale budżetowej.
2. Zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej realizowane będą aż do wyczerpania środków
finansowych na dany rok.
3. Inicjatywa lokalna może być realizowane w okresie wieloletnim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Stefan Węgłowski
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