
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/483/20 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 950) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Zespół ds. BO – należy przez to rozumieć Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy 

Lokalnej, powoływany przez Prezydenta Miasta Opola.”; 

2) w § 12: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wysokość wsparcia finansowego Miasta dla jednej inicjatywy lokalnej nie przekracza kwoty 

określonej w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały;”, 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) inicjatywa lokalna będzie realizowana w Opolu, z tym zastrzeżeniem, że inicjatywa lokalna, będąca 

przedsięwzięciem inwestycyjnym będzie realizowana wyłącznie na nieruchomościach, będących 

własnością Miasta.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Po ocenie merytorycznej wniosek zostaje przedłożony Zespołowi ds. BO do zaopiniowania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 815
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