ZARZĄDZENIE NR 621/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie powiadomienia mieszkańców Grajewa o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie
inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2017.1875 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr L/381/18 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 30.04.2018 r. poz. 2070) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Miasta Grajewo
inicjatyw lokalnych w 2018 r.
2. Na realizację inicjatyw lokalnych w 2018 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę 50 000,00 zł.
3. Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo
przy ulicy Strażackiej 6A.
4. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 603/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. 1. Powołuję Komisję ds. Inicjatyw Lokalnych.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) Przewodniczący – Maciej Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo
2) Członkowie:
a) Tomasz Poniatowski - Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków
b) Dariusz Doliwa – Kierownik Referatu Inwestycji
c) Mirosława Elżbieta Kozłowska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
d) Marianna Haraś - Dyrektor Zakładu Administracji Domami Komunalnymi
e) Marta Borkowska – podinspektor w Referacie Pozyskiwania Środków
3. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Komisji.
4. Komisja obraduje w obecności przynajmniej połowy składu Komisji, a członkowie Komisji potwierdzają
swoją obecność podpisem na liście obecności.
5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ustaleń lub konsultacji, Przewodniczący lub
wyznaczony członek Komisji mogą zapraszać do udziału w jej pracach przedstawicieli wnioskodawców oraz
inne osoby, nie wchodzące w skład Komisji.
6. Ocena wniosków przez Komisję odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny wniosków
zawartych w Uchwale nr L/381/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Komisja ds. Inicjatyw lokalnych ustala listę rankingową z uzyskaną punktacją, którą przedstawia
Burmistrzowi.
§ 3. 1. Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Grajewo wraz z wnioskodawcą przystępują do sporządzenia
odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym
harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania.
2. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 Burmistrz zawiera z wnioskodawcą na czas
określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.
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§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Pozyskiwania Środków oraz
Kierownikowi Referatu Inwestycji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
mgr Darusz Latarowski
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