
UCHWAŁA NR  1079/2021 

ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 

z dnia 20 sierpnia 2021 r.                 

 

w sprawie odmowy przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej                      

pn.: „Montaż podwójnego garażu drewnopodobnego” wnioskowanego przez stowarzyszenie 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa 

 

Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 5 Trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 listopada 2020 r. 

uchwala się, co następuje: 

 

     §1. Odmawia się przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej                      

pn: „Montaż podwójnego garażu drewnopodobnego” wnioskowanego przez stowarzyszenie Ludowy 

Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa, ul. Hrabinów Von Gaschin 1, Żyrowa, 47-330 Zdzieszowice. 

 

     §2. 1. Od decyzji, o której mowa w §1 Ludowemu Klubowi Sportowemu „Victoria” Żyrowa służy 

prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Zarządu 

Powiatu Krapkowickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Zarządowi Powiatu Krapkowickiego 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna                                 

i prawomocna. 

 

     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

  

 

                                              

                                                                             Podpisy Członków Zarządu: 

                                                                  Maciej Sonik                              ............................... 

                                                                              Sabina Gorzkulla          ............................... 

                                                                  Helga Bieniusa                     ............................... 

                                                                  Maciej Lisicki                  ............................... 

                                                                              Dariusz Willim                ............................... 

    

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 

w sprawie odmowy przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej                      

pn.: „Montaż podwójnego garażu drewnopodobnego” wnioskowanego przez stowarzyszenie 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa złożył wniosek o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej pn. „Montaż podwójnego garażu drewnopodobnego”. 
Celem inicjatywy lokalnej było posadowienie nowego garażu drewnopodobnego na boisku sportowym 

w Żyrowej. 

Termin realizacji inicjatywy zaplanowano do 31.10.2021 r. 
Szacunkowy koszt całkowity realizacji inicjatywy wyceniono na 15.000,00 zł, w tym wnioskowany 

wkład z budżetu Powiatu Krapkowickiego 10.000,00 zł. 
Zgodnie z §5 Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego                    

w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 9 listopada 2020 r., Zarząd Powiatu dokonał oceny wniosku w oparciu                     

o następujące kryteria: 
1) celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej; 
2) możliwość realizacji zadania;  
3) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji zadania; 
4) wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej; 
5) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania; 
6) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem; 
7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania; 
8) udział finansowy Powiatu Krapkowickiego niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty, 

jakie będzie ponosił Powiat Krapkowicki w konsekwencji realizacji zadania; 
9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. 
Po analizie złożonego wniosku i dokonaniu oceny Zarząd podjął decyzję o odmowie przyjęcia do 

realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwagi na brak środków w budżecie 

Powiatu Krapkowickiego na rok 2021. 
 

                                                                             Podpisy Członków Zarządu: 

                                                                  Maciej Sonik                              ............................... 

                                                                              Sabina Gorzkulla          ............................... 

                                                                  Helga Bieniusa                     ............................... 

                                                                  Maciej Lisicki                  ............................... 

                                                                              Dariusz Willim                ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


