
UCHWAŁA NR XXV.254.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 22 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia  trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 
terenie Gminy Biała, zmienionej uchwałą nr XII.114.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego składa się do Burmistrza Białej do dnia 31 lipca danego 
roku budżetowego.

2. W przypadku nie wyczerpania wszystkich środków ujętych w uchwale budżetowej na dany rok 
budżetowy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Białej może ogłosić 
dodatkowy nabór wniosków. Wnioski w dodatkowym naborze składa się do dnia 15 października danego 
roku budżetowego. Realizacja zadań publicznych musi zakończyć się w danym roku.

3. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej uzależniona jest od wysokości środków 
ujętych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

4. W danym roku budżetowym dany podmiot może realizować tylko 1 zadanie publiczne w ramach 
inicjatywy lokalnej.”;

2) § 5 ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6) wkład finansowy Gminy Biała - po uzgodnieniu z właściwym pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Białej. Kwota wkładu finansowego Gminy Biała dla jednego wniosku nie może przekroczyć 
15 000,00 złotych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 
Przewodniczący Rady

Robert Roden

1) Zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.
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