Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/12/2021
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 8 grudnia 2021r.

Procedura postępowania w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
1. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535),
2) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr XLIII/567/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia
28 października w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 poz.
8451)
3) zarządzeniu – należy przez to rozumieć Zarządzenie nr 18/12/2021 Prezydenta Miasta
Leszna z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
4) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
5) wnioskodawcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Leszna, którzy
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składają wnioski,
6) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna
2. Wniosek na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć w dowolnej formie, jednak
dla ułatwienia przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku dostępny
jest „Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawierający
elementy niezbędne do dokonania oceny merytorycznej”, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
18/12/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 8 grudnia 2021r. Udostępnia się go w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl oraz na stronie www.leszno.pl.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie innej niż proponowany wzór, będzie on nadal procedowany,
a wnioskodawca w razie potrzeby będzie wzywany do uzupełnienia wniosku o elementy niezbędne do
dokonania oceny merytorycznej wniosku.
3. Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535), zadanie w ramach inicjatywy lokalnej może dotyczyć
następującego zakresu:
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy (działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych), obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub
remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 ustawy, to jest:
a) działalności charytatywnej;

b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e) promocji i organizacji wolontariatu;
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy, to jest nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19
ustawy, to jest :
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
b) turystyki i krajoznawstwa;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18
ustawy, to jest ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;
7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a Ustawy
4. Wnioskodawcy składają wnioski w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
5. W przypadku inicjatyw lokalnych maksymalny udział środków z budżetu Miasta Leszna w wartości
zadania publicznego realizowanego przez Wnioskodawcę wynosi 10 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy
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.
6. Złożone wnioski rejestruje Wydział Promocji i Rozwoju. W przypadku, gdy złożony wniosek nie
dotyczy obszarów tematycznych wynikających z ustawy lub gdy nie zawiera wszystkich elementów
niezbędnych do oceny merytorycznej wniosku, odpowiedź lub wezwanie do uzupełnienia
dokumentów przygotowuje Wydział Promocji i Rozwoju. Jeśli wniosek zawiera wszystkie elementy
niezbędne do oceny merytorycznej, Wydział Promocji i Rozwoju ustala komórkę organizacyjną Urzędu
Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy
lokalnej i przekazuje jej złożony wniosek w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
7. W przypadku braku środków w danym roku budżetowym na realizację zdań w ramach inicjatywy
lokalnej, złożony wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.
8. Wydział Promocji i Rozwoju przedkłada Prezydentowi propozycję składu Komisji ds. oceny wniosku,
w celu dokonania oceny wniosku pod względem merytorycznym.
9. Komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z kryteriami
określonymi w Uchwale i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji zawierający proponowaną
ocenę wniosku.
10. Prezydent na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję podejmuje decyzję o przyjęciu
zadania do realizacji albo o odmowie jego realizacji.

11. Wyniki naboru wniosków zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Leszna. O stanowisku Prezydenta Miasta Leszna zostają niezwłocznie powiadomieni
Wnioskodawcy. Pismo przygotowuje Wydział Promocji i Rozwoju. W piśmie dotyczącym wniosku
przyjętego do realizacji zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Miasta Leszna, bądź
jednostce organizacyjnej Miasta Leszna, która będzie inicjatywę realizować. Kopia pisma zostaje
przekazana do właściwej komórki/jednostki.
12. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna
wraz z Wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy
i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów
wynikających ze specyfiki zadania.
13. W przypadku przyjęcia zadania do realizacji, Miasto Leszno zawiera niezwłocznie umowę
z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej.
14. Miasto Leszno może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się
z zadeklarowanego wkładu własnego.

