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UCHWAŁA NR VII/74/2015
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawietrybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 19c ust. 1 w związku
z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz. 1146 i poz. 1138), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1468 dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust 1, w tabeli l.p. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
kryteria oceny merytorycznej

„6.

Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach
realizacji zadania lub /oraz wkład rzeczowy w realizację tego zadania:
a) od 15 do 25 % kosztów całkowitych zadania - 1 pkt,
b) od 26 do 40 % kosztów całkowitych zadania - 2 pkt.,
c) od 41 do 60% kosztów całkowitych zadania - 4 pkt.,
d) od 61 do 80% kosztów całkowitych zadania - 6 pkt.,
e) 81 % i więcej kosztów całkowitych zadania -10 pkt.

maksymalna
liczba
punktów

10”

2. § 2 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Rozpatrywany w aspekcie celowości winien być wniosek, który uwzględnia wysokość udziału
finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania wraz z wkładem
rzeczowym na poziomie minimum 15% oraz uzyska co najmniej 15 punktów, a w przypadku
projektowania lub projektowania i budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki,
uzyska co najmniej 8 punktów w ocenie merytorycznej z zastrzeżeniem ust. 3.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osielsko
Benedykt Leszczyński

