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Protok6l Nr 2

z oceny i wyboru do realizacit przez mieszkaficow Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2014 roku.

Zgodnie z S 2 Zarzqdzenia Nr 343/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny z dnia 12 wrze6nia 2013 r., w sprawie powiadomienia mieszkancow
Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny o rozpoczgciu przyjmowania wniosk6w
o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2014 roku, po zaopiniowaniu ich przez jednostki
merytoryczne dokonano wyboru inicjatyw lokalnych do realiza qi w 2014 roku. Tabela
ponizsza zawiera wykaz przyjgtych i odrzuconych inicjatyw lokalnych, wraz
z uzasadnieniem.

Tabela Nr 1

Lp. Nazwa
podmiotu

Nazwa
inicjatywy

Wnioskowa-
na kwota
dotacii

Ocena celowoSci wniosku Decyla

1 .
Stowazy-
szenie Na
Rzecz
Rozwoju
Wsi Belk

"Zagospodaro
wanie terenu
wok6l OSrod-
ka Zdrowia na
cele rekrea-
cyjne - ll etap".

24113,96 zl . 1. Inicjatywa pozytywnie zaopinio-
wana przez ZD|SK - opinia z dn.
23.10.2013 r., -w zalqczeniu.
3. Wnioskodawca zachowal
wymagany poziom wkladu
wlasnego og6lnych koszt6w
realizacji inicjatywy. Mieszkahcy
bqdq spolecznie pracowad przy
pracach zwiqzanych z realizaQq
zadania. lch praca zostala
w kosztorysie wyceniona na kwotg
8 636,00 zl., co stanowi 26,370/o
wkladu wlasnego niefinansowego
w realizacjg inicjatywy. Ponadto
Stowarzyszenie wnosi wklad wlasny
finansowy w kwocie 500,00 zl.,
ktory po zawarciu umowy nalezy
wplacic na rachunek Gminy. Koszt
catkowity inicjatywy wynosi
33 249,96 zl. Wklad wlasny
(finansowy i nie-finansowy)
Stowarzyszenia w realizaqq
inicjatywy wynosi 9 136,00 zl., co
stanowi 27,48 o/o og6lnych koszt6w
realizacji inicjatpvy.
4. Uwzglqdnia sig celowoSc
wniosku z punktu widzenia potzeb
spolecznych otaz duze doSwiad-
czenie i przygotowanie meryto-
ryczne qruDv wnioskuiacei.

Pnyjqe do reali-
zacjiw 2014 r.
Real izuje ZDiSK.

2 .
Stowazy-
szenie Na
Rzecz
Rozwoju
WsiBelk

"Budowa og-
rodzenia zew-
ngtznego
boiska sporto-
weqo w Belku".

27.09.2013 r.
Nr rej 12.

530

67 740,00 Odzuci6 ze wzglg-
du na brak Srodkow
budZetowych.



Wobec powy2szego wybrano do realizacji w 2014 roku 1 inicjatywq lokalnq na

ogolnq kwotg dotacji 24113,96 zl.
lnformacjq o wnioskach, zaakceptowanych do realizacji nale2y zamlesclc
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Zalqczniki:
Opinia ZD|SK w Czerwionce-Leszczynach dot. ztozonego
o wykonanie inicjatywy lokalnejw 2014 roku.

Otzvmuia:
Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - w mleJscu'
ZDI S K Czerwionka-LeszczYnY.
ala.
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przez mieszkaicow wniosku


