
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017
RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 16 stycznia 2017 r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 19c ust. 1 ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” 
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się „Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej” stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXV/240/2017 
Rady Gminy Piekoszów 
z dnia 16 stycznia 2017r. 

 
Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 
1. Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Piekoszów, 

w ramach której jego mieszkańcy, mogą wnioskować o realizację zadań publicznych, o których mowa 
w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy 
warunków życia społeczności lokalnej. 

3. Zainteresowany Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

4. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać co najmniej: 
1) opis zakresu rzeczowego wnioskowanego zadania, wraz z propozycją harmonogramu jego 

realizacji; 
2) określenie miejsca realizacji zadania; 
3) określenie celu, rezultatów oraz liczby osób, którym będzie służyła realizacja wnioskowanego 

zadania; 
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym: 

a) całkowity koszt, 
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, 
c) oświadczenie o wkładzie własnym wnioskodawcy (środki finansowe, robocizna 
świadczona poprzez wnioskodawcę bądź świadczenia rzeczowe, w szczególności 
dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały 
niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej, 

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania. 
5) określenie podmiotu składającego wniosek z podaniem imion i nazwisk osób reprezentujących 

wnioskodawcę wraz z ich podpisami a w przypadku gdy wnioskodawcą jest organizacja 
pozarządowa, dodatkowo - jej nazwę, siedzibę oraz odpis z właściwego rejestru; 

6) informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych przez wnioskodawcę we 
współpracy z administracją publiczną. 

5. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta 
Gminy Piekoszów. 

6. Dokonuje się oceny wniosku według określonych w załączniku nr 2 kryteriów szczegółowych. 
7. Decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji bądź odrzuceniu podejmuje Wójt Gminy Piekoszów. 
8. O podjętej decyzji powiadamia się wnioskodawcę z zachowaniem terminów określonych  

w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wnioski odrzucone wymagają uzasadnienia. 
9. Po akceptacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  

określa się we współpracy z Wnioskodawcą termin sporządzenia dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym opracowuje harmonogram i kosztorys realizacji zadania, 
które są integralną częścią zawartej umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. 

10. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu ujawnione zostaną nowe 
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się  
z zadeklarowanego wkładu własnego. 

11. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
Piekoszów. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXV/240/2017 
Rady Gminy Piekoszów 
z dnia 16 stycznia 2017r. 

 
Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej 

 
Lp. Kryteria oceny wniosku Liczba 

punktów 
1. Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Gminy Piekoszów 1 
2. Liczba bezpośrednich odbiorców zadania:  x 
2.1. do 100 osób 1 
2.2. od 100 do 200 osób 2 
2.3. powyżej 200 osób 3 
3. Forma udziału mieszkańców: x 
3.1. świadczenie pracy społecznej 3 
3.2. świadczenia rzeczowe 2 
3.3. świadczenia pieniężne 1 
4. Wkład własny w postaci pracy społecznej: x 
4.1. do 50 godz. pracy społecznej 2 
4.2. od 51 do 100 godz. pracy społecznej 4 
4.3. powyżej 100 godz. pracy społecznej 5 
5. Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania: x 
5.1. do 10% wartości zadania 1 
5.2. 11% - 30% wartości zadania 2 
5.3. 31% - 50% wartości zadania 3 
5.4. 51% - 75% wartości zadania 4 
5.5. powyżej 75% wartości zadania 5 
6. Udział rzeczowy w realizacji zadania (w przypadku zadań 

inwestycyjnych) 
x 

6.1. Dokumentacja projektowa  1  
6.2. Koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt 

zadania 
1 

7. Spójność przygotowanego wniosku (opis rzeczowy, harmonogram, budżet) 1 - 4 
8. Doświadczenie w zakresie zrealizowanych projektów na ternie gminy 1 - 4 
Maksymalna liczba punktów 

 

30 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. 1
nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz
szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej bezpośrednio przez
mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy. Zakres zadań możliwych do realizacji
poprzez inicjatywę lokalną określa art.19b ust.1 pkt 1 do 7 ustawy i obejmuje między innymi działania
w zakresie: budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i  turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego, rewitalizacji.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na zainicjowanie realizacji inicjatyw lokalnych z wielu zadań
możliwych do wykonania przy współpracy bezpośredniej z mieszkańcami gminy bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych organizacji.
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