
Uchwała Nr XXI/268/12 
 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 
z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o  realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  z późn. zm. 1)) oraz 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 z późn. zm. 2) ) , Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale  jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 oraz  z 2011 r. 
Nr 112 poz. 654); 

2) Mieście – rozumie się przez to miasto Kędzierzyn-Koźle; 
3) mieszkańcach Miasta – rozumie się przez to mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle; 
4) wniosku -  rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego w ramach  
inicjatywy lokalnej; 

5) zadaniu – rozumie się przez to zadanie publiczne przewidziane  do realizacji w ramach  
inicjatywy lokalnej; 

6) wnioskodawcy  – rozumie się przez to mieszkańców Miasta, składających wniosek o 
realizację zadania publicznego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mających 
siedzibę na terenie Miasta; 

7)  Radzie Miasta – rozumie się przez to Radę  Miasta Kędzierzyn-Koźle; 
        8)  Prezydencie Miasta – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  
        9)  Urzędzie Miasta – rozumie się przez to Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.    
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 

113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 947, Nr 173 poz. 
1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 
r.  Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113 , Nr   117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr  149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281 
 

 



 
 

§ 3. Prezydent Miasta dokonuje oceny wniosku  w następującym trybie : 

1) zleca wskazanej przez siebie, właściwej ze względu na przedmiot wniosku komórce 
organizacyjnej Urzędu Miasta lub gminnej jednostce organizacyjnej dokonanie 
analizy wniosku, z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów określonych w § 4;   

2) przedstawia wyniki analizy której mowa w pkt. 1 właściwej  ze względu na przedmiot 
wniosku komisji stałej Rady Miasta  i zasięga jej  pisemnej opinii o celowości 
wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;  

3) wykorzystując ustalenia dokonane w  sposób określony w pkt.1 i 2, rozstrzyga o 
sposobie rozpatrzenia wniosku, podając  uzasadnienie rozstrzygnięcia; 

 
§ 4. Ustala się szczegółowe kryteria, które Prezydent Miasta bierze pod uwagę wraz z oceną  
jego celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej dokonując  oceny wniosku : 

1) wielkość świadczeń pieniężnych wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji 
zadania; 

2) wielkość świadczeń rzeczowych wnioskodawcy na rzecz  realizacji  zadania; 
3) wkład pracy społecznej wnioskodawcy w realizację zadania ; 
4) wysokość środków z budżetu Miasta niezbędnych dla realizacji zadania oraz  

możliwość ich zapewnienia w planie wydatków budżetu Miasta ;  
5) stan zaawansowania przygotowań do realizacji zadania; 
6) wysokość i sposób ponoszenia nakładów niezbędnych do zachowania trwałości 

efektów realizacji zadania  po jego zakończeniu. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


