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i‘5Wié*Zifi'iflny:Uchwg{§5;gg_v;-_)_(_XIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

N odstawie art. 18 ust.2pkt15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.a P
z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kw1etn1a 2003 r. 0 dzlaialnoscl pozytku. . . , , . d M. tapublicznego i 0 wolontanacle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z pozn. zm.), na wmosek Prezy enta las

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. W zalqczniku do uchwa{y 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:

d st nienie terenu lub obiektu ogélnodostegpnego niebgdqcego we wiadaniu miastavs“ u O
w celu wykonania prac, 0 ktérych mowa w pkt. 3 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte — 30 pkt., powicpkszone
0 1 pkt za kazdy punkt procentowy wszystkich kosztéw realizacji zadania w przypadku deklaracji innych
éwiadczefi rzeczowych”.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwaig. wchodzi w Zycie po upkywie 14 dni od dnia og1oszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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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 umozliwi przyznawanie punktéw zaréwno w przypadku udostqpnienia przez
wnioskodawce; terenu lub obiektu ogélnodostegpnego niebqadqcego w1asno§ciq miasta i niepozostajqcego w jego
w1adaniu, jak réwniez b¢dqcego wiasnoéciq miasta, lecz niepozostajqcego wjego faktycznym wladaniu (np.
wskutek oddania terenu lub obiektu miasta w dzierZaw<;). Aktualne brzmienie umozliwia przyznanie
ryczahowej liczby punktéw za udostgpnienie terenu lub obiektu jedynie w pierwszym z wyzej wymienionych
przypadkéw. W zwiqzku z powyzszym proponuje sic; Wprowadzenie zmian w uchwale. Przedmiotowy projekt
uchwaky byi konsultowany z Miejska, Radq Dzia1alno§ci Pozytku Publicznego.
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