
UCHWAŁA NR XV/118/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 17 października 2019 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688 z późn. zm.),

Rada Miejska w Koniecpolu,
uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 17 października 2019 r.

TRYB ORAZ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA 
PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W GMINIE KONIECPOL

§ 1. 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy gminy z mieszkańcami, w celu 
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności gminy Koniecpol.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania 
zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy warunków ich życia.

§ 2. 

1. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanym dalej „wnioskiem”, 
mogą wystąpić mieszkańcy gminy Koniecpol bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej „ustawą” mających odpowiednio miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Koniecpol.

2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej „wnioskodawcami”, mogą występować z inicjatywą realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3. 

1. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez gminę Koniecpol, nie może 
przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pracy społecznej, 
pieniężnych i rzeczowych).

2. Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców na terenie 
gminy Koniecpol.

3. W przypadku, gdy zadanie w ramach inicjatywy lokalnej realizowane jest na terenie niestanowiącym 
własności gminy Koniecpol, wnioskodawca musi zapewnić gminie Koniecpol prawo dysponowania 
nieruchomością – użyczenie.

§ 4. 

1. Wnioski składa się do Burmistrza Miasta i gminy Koniecpol w terminach: do dnia 10 marca, 10 maja, 
10 lipca i 10 września danego roku kalendarzowego. Wnioski składane po 10 lipca mogą być realizowane 
w następnym roku kalendarzowym pod warunkiem zabezpieczenia środków w uchwale budżetowej gminy 
Koniecpol na rok następny.

2. Wnioski mogą być złożone na formularzu, którego wzór określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy 
Koniecpol.

3. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów 
formalnych z kompetentnymi do tego pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub jednostek 
organizacyjnych gminy Koniecpol.

4. Wnioski opiniuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub jednostka 
organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zależności od charakteru zadania lub powołana komisja 
ds. inicjatyw lokalnych, według następujących kryteriów:

Lp
. Kryterium oceny Liczba punktów do 

uzyskania
Maksymalna liczba 

punktów do 
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uzyskania dla danego 
kryterium

CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ Z 
PUNKTU WIDZENIA POTRZEB 

MIESZKAŃCÓW GMINY KONIECPOL 
- informacja o zgłoszonej inicjatywie lokalnej 
i jej pełny opis 0-3
- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy 
lokalnej 0-3
- opis adresatów/odbiorców inicjatywy 
lokalnej 0-3
- planowane do osiągnięcia rezultaty 
inicjatywy lokalnej 0-3
- sposoby promowania inicjatywy lokalnej 
wśród mieszkańców 0-3
- spójność kosztorysu z opisem inicjatywy 
lokalnej 0-3

1.

- spójność harmonogramu z kosztorysem 
inicjatywy lokalnej 0-3

21

2.
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA 

ORAZ ZDOLNOŚĆ WNIOSKODAWCY
DO ORGANIZACJI INICJATYWY 

LOKALNEJ 

0-5 5

FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W 
INICJATYWIE LOKALNEJ

- świadczenie pracy społecznej 0-10
- świadczenia rzeczowe 5 20

3.

- świadczenia pieniężne (gdy stanowi ono co 
najmniej 10% kosztów realizacji zadania) 5

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW 
BUDŻETOWYCH GMINY KONIECPOL 

W CAŁKOWITYCH KOSZTACH 
INICJATYWY LOKALNEJ 

(suma świadczeń: pracy
społecznej, pieniężnych, rzeczowych)

85% - 76% 1
75% - 66% 2
65% - 56% 3
55% - 46% 4
45% - 36% 5 9
35% - 26% 6
25% - 16% 7
15% - 6% 8

4.

5% - 0% 9

5.
SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ 

INICJATYWY LOKALNEJ

ocena skali oddziaływania inicjatywy lokalnej 
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na mieszkańców i ich otoczenie,
efekty inicjatywy:
- w przypadku działań nie inwestycyjnych – 
cykliczność/ kontynuacja działań lub działanie 
jednorazowe
- okres użytkowania wytworzonych w ramach 
inicjatywy lokalnej wartości i adekwatności 
wkładu Gminy Koniecpol do okresu 
użytkowania, w przypadku realizacji inicjatywy 
lokalnej o charakterze tymczasowym
- w przypadku działań inwestycyjnych - ocena 
kosztów eksploatacji ponoszonych przez Gminę 
Koniecpol po realizacji inicjatywy.

0-10 10

6. LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY 
KONIECPOL POPIERAJĄCYCH 

INICJATYWĘ LOKALNĄ
do 20 osób 0

od 21 do 39 osób 1
od 40 do 59 osób 2
od 60 do 79 osób 3
od 80 do 99 osób 4
100 i więcej osób 5

5

ŁĄCZNA MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW 70

5. W zakresie oceny kryteriów nr 1 i 2, tj. celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców Gminy Koniecpol i stanu przygotowania zadania oraz zdolności wnioskodawcy do organizacji 
inicjatywy lokalnej oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą 
szczegółowo uzasadnia.

6. Do oceny wniosków przyjmuje się kryterium, że wysokość kosztów osobowych inicjatywy lokalnej 
w stosunku do kwoty wnioskowanej z budżetu Gminy Koniecpol nie może przekroczyć 20%, za wyjątkiem 
honorariów artystów w odniesieniu do inicjatyw lokalnych z zakresu kultury.

7. Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego procedowania 
wynosi 35 punktów.

§ 5. 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podejmuje ostateczną decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w oparciu o dokonaną ocenę.

2. O podjętym rozstrzygnięciu wnioskodawca powiadamiany jest w terminach określonych w kodeksie 
postępowania administracyjnego.

3. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art.19d ustawy.

4. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie pracy społecznej istnieje 
możliwość udostępnienia wnioskodawcy rzeczy lub majątku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub 
jednostki organizacyjnej Gminy Koniecpol.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 17 października 2019 r.

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

Instytucję inicjatywy lokalnej określa rozdział 2a ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.). Artykuł 19c ust. 1 tejże 
ustawy nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna stanowi istotne narzędzie poszerzania partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu 
terytorialnego. Stworzenie możliwości zgłaszania wniosków o realizację zadania publicznego we współpracy 
z Gminą, pozwala na wykorzystanie potencjału mieszkańców, jak i skutecznie poprawia jakość działania 
samorządu, który odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowania społeczności lokalnej.

Projekty w ramach inicjatywy lokalnej finansowane będą częściowo z budżetu Gminy Koniecpol, zgodnie 
z zasadami przyjętymi w uchwale.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie.
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