UCHWAŁA NR XIX/164/12
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Na podstawie art. 19c ust. 1 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września2011 r. w sprawie określenia
trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zmienionej
uchwałą Nr XII/99/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011
r. Nr 181, poz. 5593; zm. z 2011 r. Nr 204, poz. 6133) – wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „proponowany termin realizacji,”
2. w § 4 w ust.1 pkt 9 ppkt b) otrzymuje brzmienie:„wysokość środków z budżetu Miasta potrzebnych do
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz planowany sposób ich wydatkowania,”
3. w § 4 w ust. 3 na końcu dodaje się słowa: „w ciągu całego roku.”
4. w § 6 w pkt 3 w nawiasie po słowie „np.” dopisuje się słowa: „w przypadku robót budowlanych”
5. w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wkład własny grupy inicjatywnej nie mniej niż 15% łącznych
szacunkowych kosztów realizacji zadania,”
6. w § 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:„7) łączne szacunkowe koszty realizacji zadania (wyżej oceniane są
wnioski do kwoty 14000 euro).”
7. uchyla się § 9.
8. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki corocznie
będzie tworzona rezerwa celowa.
2. Zaopiniowane zadania Burmistrz Miasta może wnosić do projektów uchwał w sprawie budżetu Miasta
lub jego zmian w trakcie roku budżetowego. Zadania te są umieszczane w budżecie Miasta z adnotacją "inicjatywa lokalna".”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma
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