
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej  § 6 pkt 3 lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„- udostępnienie terenu lub obiektu ogólnodostępnego niebędącego we władaniu miasta 
w celu wykonania prac, o których mowa w pkt. 3 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte – 30 pkt., 
powiększone o 1 pkt za każdy punkt procentowy wszystkich kosztów realizacji zadania w przypadku 
deklaracji innych świadczeń rzeczowych ”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 
Wprowadzenie zmian w uchwale nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej umożliwi przyznawanie punktów zarówno w przypadku udostępnienia przez 
wnioskodawcę terenu lub obiektu ogólnodostępnego niebędącego własnością miasta i niepozostającego w jego 
władaniu, jak również będącego własnością miasta, lecz niepozostającego w jego faktycznym władaniu (np. 
wskutek oddania terenu lub obiektu miasta w dzierżawę). Aktualne brzmienie umożliwia przyznanie 
ryczałtowej liczby punktów za udostępnienie terenu lub obiektu jedynie w pierwszym z wyżej wymienionych 
przypadków. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmian w uchwale. Przedmiotowy projekt 
uchwały był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 
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