
Uchwała Nr X/75/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia  29 czerwca 2011 r. 
 

 
w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536), uchwala się co następuje: 
 
                                                                         § 1 
 
Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego Powiatu Namysłowskiego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
                                                                         § 2 
 
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej 

„wnioskiem”, moŜna składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 
Plac Wolności 12A.  

2. Wnioski, o których mowa w pkt. 1 mogą być składane przez cały rok.  
3. Starosta Namysłowski, zwany dalej „Starostą”, dokona dekretacji wniosku i przekaŜe go 

właściwej komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego lub powiatowej jednostce 
organizacyjnej do zaopiniowania.  

4. Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego lub powiatowa jednostka  organizacyjna, 
właściwa do zaopiniowania danej inicjatywy lokalnej, dokona analizy wniosku według 
kryteriów określonych w  § 3 i przedstawi opinię Staroście.  

5. Starosta zapoznaje się z opinią i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 
wniosku do realizacji.  

              
                                                                       § 3 
 
Szczegółowe kryteria oceny wniosków: 
 

a) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, 
b) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy 

lokalnej, 
c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, 
d) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej, 
e) ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

w konsekwencji realizacji  zadania, 
f) stan zaawansowania przygotowań do wykonania wnioskowanego zadania,  
g) załączenie dokumentów stosownych do rodzaju podejmowanej inicjatywy, 
h) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej,  

 



i) wysokość kosztów eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez 
Starostwo Powiatowe w Namysłowie w latach następnych, po jej 
zrealizowaniu.  

 
                                                                       § 4  
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.  
 
 
                                                                        § 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 

 


