Projekt
z dnia 20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca
2015 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.
2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr VII/39/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 2382 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza
Gminy Rawicz w trzech terminach:
1) do dnia 1 marca
2) do dnia 1 czerwca
3) do dnia 1 września”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Zmiana polega na określeniu trzech terminów składania wniosków o realizację zadań
w ramach inicjatywy lokalnej. Przede wszystkim wprowadza się dodatkowy termin
(1 czerwca) oraz korektę terminu z 31 lipca na 1 września. Poprzednio zmieniony został
pierwszy termin - z 31 marca na 1 marca.
Ustalenie dodatkowego terminu (1 czerwca) pozwoli na przyspieszenie realizacji
projektów, które coraz częściej mają złożony charakter, wymagający podejmowania
wielokierunkowych działań (m.in. przygotowania projektu, uzupełnienia kosztorysu).
Dodatkowy termin to również dodatkowa szansa dla projektów, które w 1. turze - mimo
spełniania określonych założeń - zostały odrzucone, a wymagają drobnych korekt
formalnych.

