
Projekt 

Uchwała Nr ……………./13 

Rady Gminy Pleśna 

z dnia……………..2013 roku 

 
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 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - Rada Gminy Pleśna 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego   

w ramach inicjatywy lokalnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pleśna 

Ryszard Stankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały  

Rady Gminy Pleśna 

z dnia  

 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej.  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki samorządu 

terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na 

rzecz społeczności lokalnej Gminy 

2. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających 

warunki życia społeczności lokalnej, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto. 

 

§ 2 

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Pleśna bezpośrednio, bądź za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz.1536) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 zwane dalej „Wnioskodawcami”, mogą inicjować 

przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zgodnie z art.7 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z ze zm.). 

3. Zakres działania w ramach inicjatywy lokalnej określa atr.19b ust.1.ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

   

§ 3 

1. Wkład własny Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

może polegać na: 

a)  świadczeniu pracy społecznej (robocizna świadczona przez Wnioskodawcę); 

b)  świadczeniach pieniężnych (środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę); 

c)  świadczeniach rzeczowych (dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi  

transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej, wyposażenie).  

  2.   Wsparcie Gminy Pleśna w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter: 

1) rzeczowy – poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz dostarczenie materiałów  i zakup usług 

niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej - w zakresie możliwości Gminy 

2) organizacyjny – poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz  

wsparcie informacyjne - w zakresie możliwości Gminy.    

3.    Współpraca Gminy Pleśna i Wnioskodawcy w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 3 w 

ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie ustalana każdorazowo w odrębnych umowach 

pomiędzy tymi podmiotami. 

 

 

 

 



II. Postępowanie w sprawie inicjatywy lokalnej 

§ 4 

1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, Wnioskodawca  składa 

wniosek o realizacje zadania publicznego  do Wójta Gminy Pleśna. 

2. Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna, w godzinach pracy Urzędu. 

3. Wniosek można złożyć na wzorze określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

a) nazwę i cel inicjatywy; 

b) termin realizacji; 

c) informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko osób reprezentujących Wnioskodawcę, 

adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu); 

d) miejsce wykonywania zadania wraz z podaniem własności terenu; 

e) opis inicjatywy: proponowany zakres rzeczowy zadania, wstępny harmonogram, 

dotychczas wykonane prace, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji 

zadania, wskazanie rezultatów; 

f) uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej; 

g) proponowany udział samorządu w realizacji zadania; 

h) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa; 

i) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: koszt całkowity, 

wnioskowana wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania; 

j) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych; 

k) informację o ewentualnym wkładzie własnym w formie pracy społecznej (opis prac 

społecznych proponowanych do wykonania); 

l) informację o ewentualnych źródłach finansowania; 

m) imiona i nazwiska osób reprezentujących Wnioskodawcę wraz z podpisami. 

n) podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę. W przypadku składania wniosku przez 

większą liczbę osób, do wniosku powinna zostać dołączona lista z imieniem, 

nazwiskiem i podpisem każdej z osób. 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

a) W przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy – kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji- o ile nie jest on 

dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub 

inny dokument potwierdzający status prawny Inicjatora 

b) W przypadku osób fizycznych nieformalnych grup mieszkańców – oświadczenie woli 

Wnioskodawcy dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach 

inicjatywy społecznej, 

c) Listę osób popierających inicjatywę lokalną (wraz z podpisami tych osób), 

d) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej. 

6. Do wniosku o którym mowa a §4 ust1. można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty 

budowlane, decyzje o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne 

dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy. 

7. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie 

Gminy Pleśna.  

8. Wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje zespół oceniający 

powołany przez Wójta Gminy, który w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku: 

1) - ocenia wniosek według kryteriów określonych w § 4 ust.9 Trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  oraz ustala 

okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania.  



2) może zobowiązać Wnioskodawcę do złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów mających wpływ na ocenę wniosku. Niezłożenie wskazanych 

dokumentów lub wyjaśnień i informacji w terminie powoduje wykluczenie podmiotu  

z postępowania. 

 

9. Wniosek podlega ocenie przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

Kryteria oceny Maksymalna 

liczba punktów 

Waga 

Zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi   5 4 

Liczba osób popierających inicjatywę lokalną 4 4 

Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy w 

łącznych szacunkowych kosztach  realizacji inicjatywy 

lokalnej, zgodnie z §3 ust.2  niniejszej uchwały: 

a) środki finansowe: 

 do 15% wartości zadania- 0,5 pkt 

 od 16% do 50% wartości zadania- 1 pkt 

 od 50% wartości zadania – 1,5 pkt 

b) praca społeczna świadczona przez uczestników 

inicjatywy lokalnej: 

 do 20% wartości zadania-0,5 pkt 

 od 21% do 50% wartości zadania – 1 pkt 

 od 51% wartości zadania- 1,5 pkt 

 

Punkty przyznane w pkt. a) i pkt. b) sumują się. 

3 3 

Zaawansowanie przygotowań do realizacji 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku  (np. 

posiadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

pozwolenia na budowę, wyposażenie, materiały 

potrzebne do realizacji zadania) 

2 1 

Wysokość ewentualnych kosztów eksploatacji, które 

ponosiłaby Gmina po wykonaniu zadania 

4 3 

 

10. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z 

ww. kryteriów. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez 

wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie 

wszystkich kryteriów. Do realizacji kierowane będą zadania, które otrzymały min. 30 

punktów, tj. 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

11. Na podstawie oceny wniosków przeprowadzonej przez zespół oceniający Wójt Gminy Pleśna 

przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia Wnioskodawcy. 

12. Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej jest uzależniona od wysokości środków 

zabezpieczonych corocznie w uchwale budżetowej. 

 

 

 



 

 

 

III.  Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Wójt Gminy Pleśna zawiera z Wnioskodawcą 

umowę o realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Wójt Gminy Pleśna może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną 

ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź 

Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.  

 

Przewodniczący Rady 

Ryszard Stankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr  

Rady Gminy Pleśna 

z dnia  

 

Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej 

 

…………………………………………… 

imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy  

lub osób reprezentujących Wnioskodawcę 

 

Adres……………………………………. 

…………………………………………… 

 

 

Pleśna, dnia……………………………….. 

 

 

Urząd Gminy Pleśna 

33-171 Pleśna 240 

 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

1. Proponowana nazwa zadania i jego cel: 

 

 

 

 

 

2. Termin realizacji zadania: 

 

 

 

3. Osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko, adres i nr telefonu): 

 

 

 

 

 

 

4. Miejsce wykonania zadania wraz z podaniem własności terenu  (miejscowość, nr działki, do 

kogo należy działka): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Opis inicjatywy (proponowany zakres rzeczowy zadania, wstępny harmonogram, dotychczas 

wykonane prace, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, wskazanie 

rezultatów): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proponowany udział samorządu w realizacji zadania (wskazanie, jakie zadania mają zostać 

wykonane przez Gminę): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Szacowania liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa: 

 

 

 

 

 

9. Koszt zadania : 

a) Całkowity koszt zadania (zł):…………………………………………………………………… 

b) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w zł) oraz planowany sposób jej wydatkowania: 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) Wkład własny: 

 w formie pracy społecznej (opis prac społecznych proponowanych do wykonania) 

oraz jego szacunkowa wartość  w zł: 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 w formie wkładu rzeczowego (opis wkładu rzeczowego) oraz jego szacunkowa 

wartość  w zł: 

…………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Informacja o ewentualnych źródłach finansowania (nazwa i  wartość w zł): 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Stan przygotowania zadania do realizacji (np. dokumentacja projektowa, budżet zadania): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Załączniki (np. lista osób składających wniosek, dokumentacja projektowa, harmonogram 

rzeczowo-czasowy, budżet zadania): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych: 

 

Oświadczam, że na realizację zadania pn. ………………………………………… zostały 

zgromadzone środki w wysokości ………………………………zł. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie prowadzenia w Urzędzie Gminy 

Pleśna spraw w zakresie inicjatywy lokalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

………………………………………………………………. 

podpis Wnioskodawcy/osób reprezentujących Wnioskodawcę 


