
Zarządzenie Nr 123/2019 
Prezydenta Miasta Leszna 

z dnia 26.03.2019r. 
 
 
 
zmieniające zarządzenie nr 511/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie procedur  

dotyczących wykonania uchwały Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506)  w związku z uchwałą Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 

2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2252, 

zm. poz.6364, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7943 ) zarządza się co następuje:  

 

§ 1. W zarządzeniu nr 511/2018 w sprawie procedur  dotyczących wykonania uchwały Nr 

XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw 

lokalnych wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Ust.9 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 511/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 

października 2018r. otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Złożone dokumenty rejestruje Wydział Promocji i Rozwoju, który w ciągu 7 dni roboczych od 

daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę 

organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i po akceptacji 

Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną przekazuje złożony wniosek według 

właściwości. W przypadku, gdy złożony wniosek nie dotyczy obszarów tematycznych 

wynikających z ustawy lub gdy jest złożony w nieodpowiedni sposób, na nieodpowiednim 

formularzu wniosku, jest niekompletny, odpowiedź bądź wezwanie do Wnioskodawcy 

przygotowuje Wydział Promocji i Rozwoju.”   

 

2) Ust. 2 załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 511/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 
października 2018r. otrzymuje brzmienie: 

 
 
„2. NAZWA I OPIS ZADANIA: 

 

1) Nazwa zadania:  



 

2) Opis zadania ze wskazaniem miejsca wykonywania (lokalizacja zadania wraz z 

podaniem podmiotu będącego właścicielem terenu, można załączyć mapkę): 

Obszar wnioskowanych działań, którego dotyczy wniosek (należy postawić znak „X” przy 

właściwym zadaniu). W przypadku, gdy zadanie dotyczy kilku obszarów, proszę wskazać tylko 

jeden, uznany za główny: 

 

L.p. 

 

Obszar wnioskowanych działań 

 

Postaw znak „X” 

1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 

kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także 

budynków oraz obiektów małej architektury 

 

2. Działalność charytatywna  

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej 

 

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

 

Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

 

Promocji i organizacji wolontariatu  

3. Działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania. 

 

4. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   

5. Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.  

Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 

6. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.   

7. Rewitalizacja  

„ 

3) Ust. 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 511/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 
października 2018r. otrzymuje brzmienie: 

 
„9. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW ZADANIA, W TYM: 



1) CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA……………………………..zł , w tym:  
 
 

Lp.  Rodzaj wkładu  Wartość 

wkładu  

Udział 

procentowy  

1.  Wkład rzeczowy    

2.  Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej*    

3.  Udział  finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania**    

4.  Planowane zaangażowanie środków budżetu Miasta 

Leszna 

  

OGÓŁEM   100   

 

*Wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego realizowanych w ramach 

inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów, z zastrzeżeniem, że co najmniej 

10 % wkładu stanowi wkład własny finansowy, a pozostałym zakresie  wkład wnoszony jest 

w formie pracy społecznej. 

Dla  zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących 

budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,  nie wymaga się wkładu 

własnego w formie pracy społecznej. 

 

** Wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego realizowanych w 

ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów, z zastrzeżeniem, że co 

najmniej 10 % wkładu stanowi wkład własny finansowy, a w pozostałym zakresie wkład 

wnoszony jest w formie pracy społecznej. 

Dla  zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 7 ustawy dotyczących 

rewitalizacji nie wymaga się wkładu własnego finansowego.” 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu 

Miasta Leszna i Kierownikowi Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji oraz naczelnikom i 

kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna właściwych do realizacji inicjatywy 

lokalnej. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Prezydent Miasta Leszna 

     Łukasz Borowiak 


