
Projekt

z dnia  25 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w  Gminie 
Wojcieszów określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w trybie inicjatywy lokalnej określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 25 września 2019 r.

Tryb oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy Gminy Wojcieszów z jego 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności 
Gminy Wojcieszów. W ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować zadania w  
zakresie:

1. budowy, rozbudowy lub remontu dróg (wszystkie elementy drogi w tym chodniki), 
kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 
a także budynków oraz obiektów małej infrastruktury (w tym wiaty śmietnikowe);

2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. działalności wspomagającej wspólnot lokalnych;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12. promocji i organizacji wolontariatu;
13. rewitalizacji.
§ 2.  Kto może złożyć wniosek:

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego.
§ 3.  Termin i  warunki realizacji inicjatywy lokalnej
1. Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej przeprowadzany jest w pierwszym 

kwartale każdego roku budżetowego.
2. Termin realizacji inicjatywy lokalnej obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 listopada 

danego roku budżetowego.
3. Zadania wnioskowane do wykonania w trybie inicjatywy lokalnej, będą realizowane do 

wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych.
4. Szczegółowe warunki finansowania, wykonania i rozliczenia  inicjatywy lokalnej 

będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Wojcieszów, 
a wnioskodawcą.

§ 4. Zasady przyznawania środków finansowych:
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1. Wnioskowane wydatki z budżetu Gminy Wojcieszów nie mogą przekroczyć kwoty 
zapisanej w uchwale budżetowej. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego wniosku 
nie może przekroczyć 20.000,00zł.

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
§ 5.  Postanowienia końcowe.
1. Nazwa wnioskodawcy, nazwa zadania w ramach inicjatywy lokalnej, wysokość 

przyznanej kwoty z budżetu gminy, będą opublikowane:
a) na stronie BIP Gmina Wojcieszów,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojcieszów,
c) na stronie internetowej www.wojcieszow.pl.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 25 września 2019 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. Wniosek o  wykonanie zadania w  ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie według 
kryteriów formalnych i merytorycznych: 

1. Formalne kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosków :
1) kompletność złożonego wniosku - wypełnione wszystkie pola,
2) kompletność złożonych dokumentów - harmonogram rzeczowo-finansowy, budżet 

zadania.
2. Wnioski o  zadania w  trybie inicjatywy lokalnej realizowane na terenie 

stanowiącym własność gminy podlegać będą dodatkowej ocenie pod względem:
1) uwarunkowań realizacji,
2) efektu rzeczowego, ekologicznego,
3) zgoda na wejście na teren,
4) przewidywanego terminu (okresu) realizacji zadania,
5) kosztów eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez gminę po jej zrealizowaniu,

3. Merytoryczne kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosków.
1) Złożony wniosek o wykonanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie 

według następujących kryteriów merytorycznych (ocena merytoryczna będzie miała formę 
punktacji, maksymalna ilość punktów to 100 punktów):

NAZWA KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIUM 1
Spójność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami 
samorządu gminnego (zgodność z dokumentami strategicznymi, 
programami, uchwałami)

Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 2
Celowość inicjatywy/przedsięwzięcia Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 3
Atrakcyjność pomysłu dla społeczności, oryginalność i innowacyjność 
przedsięwzięcia, a w przypadku działań cyklicznych - nowe elementy 
(innowacyjność to m.in. zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby 
dotychczas pomijane lub nieuwzględniane i znalezienie sposobu ich 
rozwiązania), ewentualne opłaty dla uczestników inicjatywy i ich 
przeznaczenie

Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 4
Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa/przedsięwzięcie:

Maksymalnie 10 pkt

do 5 osób 1
powyżej 5 osób do 25 osób 2
powyżej 25 osób do 50 osób 4
powyżej 50 osób do 75 osób 6
powyżej 75 osób do 100 osób 8
powyżej 100 osób 10
KRYTERIUM 5 Maksymalnie 10 pkt
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Liczba osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację 
inicjatywy/przedsięwzięcia
do 5 osób 1
powyżej 5 osób do 10 osób 2
powyżej 10 osób do 15 osób 4
powyżej 15 osób do 20 osób 6
powyżej 20 osób do 25 osób 8
powyżej 25 osób 10
KRYTERIUM 6
Działania informacyjne i promocyjne przedsięwzięcia Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 7
Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w całkowitych 
szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia

Maksymalnie 10 pkt

0,00% 0
powyżej 0% do 5% 2
powyżej 5% do 10% 4
powyżej 10% do 15% 6
powyżej 15% do 20% 8
powyżej 20% 10
KRYTERIUM 8
Wielkość rzeczowego wkładu wnioskodawcy w realizacji Maksymalnie 10 pkt

0,00% 0
powyżej 0% do 5% 2
powyżej 5% do 10% 4
powyżej 10% do 15% 6
powyżej 15% do 20% 8
powyżej 20% 10
KRYTERIUM 9
Wielkość osobowego wkładu pracy społecznej wnioskodawcy w realizację 
inicjatywy/przedsięwzięcia

Maksymalnie 10 pkt

do 5 godz. 0
powyżej 5 godz. do 15 godz. 2
powyżej 15 godz. do 25 godz. 4
powyżej 25 godz. do 35 godz. 6
powyżej 35 godz. do 45 godz. 8
powyżej 45 godz. 10
KRYTERIUM 10
Wielkość przewidywanych, przyszłych nakładów na utrzymanie efektów 
zrealizowanego przedsięwzięcia obciążającego budżet Gminy, trwałość 
efektów realizacji zadania lub pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe 
utrzymanie powstałej infrastruktury w przypadku działań inwestycyjnych 
(trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe 
a długofalowe i wykraczają poza okres trwania projektu powodując np. 
zmianę zachowań mieszkańców, rozwój nowych kwalifikacji, dalszą 
kontynuację rozpoczętych w projekcie działań).

Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 11
Harmonogram rzeczowo-finansowy, budżet zadania, metodologia liczenia 
kosztów (rynkowe).

Maksymalnie 10 pkt

KRYTERIUM 12
Stan przygotowania przedsięwzięcia, deklaracje udziałowców, sponsorów i 
inne dokumenty potwierdzające stan zaawansowania.

Maksymalnie 5 pkt

KRYTERIUM 13
Zaangażowanie środków budżetu Gminy w realizację 
inicjatywy/przedsięwzięcia

Maksymalnie 10 pkt

do 0,00 zł 10
do 5000 zł 8
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do 10,000 zł 6
do 15,000 zł 4
do 20,000 zł 2
powyżej 20,000 zł 0
Suma punktów:
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 19 b i c, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej mieszkańcami w celu wspólnego
zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy Gminy Wojcieszów
bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację
inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną ustawą. Przedkładana pod obrady Rady Miasta
Wojcieszów uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej daje podstawy do zawarcia umowy z zainteresowanymi
podmiotami na wspólną realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Udział własny
mieszkańców lub organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją zadania publicznego będzie
każdorazowo negocjowany. Uchwała ta również umożliwi zainteresowanym podmiotom zapoznanie się
z wymogami jakie muszą spełnić w przypadku wspólnej realizacji inicjatywy lokalnej. W związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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