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Zgłaszane pomysły muszą dotyczyć minimum jednego
z poniższych obszarów (wskazanych w art. 19b UoPPioW):
działalność charytatywna;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
promocji i organizacji wolontariatu;
rewitalizacji.

 Wnioski mogą być przygotowane przez mieszkańców Gminy Kątów
Wrocławskich, za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW;
 powinno być minimum dwoje wnioskodawców;
 do wniosku należy podłączyć oświadczenie/ pełnomocnictwo
mieszkańców zaangażowanych w realizację inicjatywy wraz ze
wskazaniem osób reprezentujących ich w ramach projektu;
 w przypadku reprezentowania mieszkańców przez organizacje
pozarządowe należy dołączyć także kserokopie aktualnego wyciągu
z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów określonych w
załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017r. tj.:
 zgodność zadania ze strategią rozwoju gminy;
 liczba bezpośrednich odbiorców zadania;
 forma udziału mieszkańców w realizację zadania;
 wkład własny w postaci pracy społecznej;
 udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania;
 doświadczenie w zakresie realizowanych projektów na terenie gminy;
 wpływ zadania na kultywowanie tradycji lokalnych;
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Gmina Kąty Wrocławskie ustala z wnioskodawcami szczegóły
realizacji zadania publicznego i podpisuje umowę na czas
określony o realizację inicjatywy lokalnej.
 obie strony umowy zobowiązują się do wykonania konkretnych zadań
i wspólnie angażują się w projekt;
 mieszkańcy mogą wykonać pracę społeczną, wnieść wkład rzeczowy
i/lub wkład finansowy;
 gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną;
 gmina może wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny,
może kupić materiały lub zamówić usługi/ towar niezbędne do
realizacji inicjatywy lokalnej (zgodnie z przepisami prawa – w tym
z prawem zamówień publicznych;
 mieszkańcy mogą otrzymać od gminy na czas trwania umowy rzeczy
oraz sprzęt konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej;
 mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Poddanie do publicznej wiadomości
informacja o przyjęciu do realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej umieszczana jest
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Pracownicy Urzędu i mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie
wspólnie angażują się w realizację projektu zgodnie
z określonym podziałem zadań.
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Pracownicy Urzędu i mieszkańcy
Gminy Kąty Wrocławskie
wspólnie przygotowują sprawozdanie
z realizacji inicjatywy przedstawiając
dokonane działania.
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