
Projekt

z dnia  7 listopada 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XVII/   /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 14 listopada 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej Wnioskiem, mogą 
składać mieszkańcy zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

2. Wniosek można składać w sprawach, którym przedmiotem są zadania wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wniosek jest załatwiany w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego.

4. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy Gniezno.

§ 3. 1. Oceny i rozpatrywania wniosków o wykonanie zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 
dokonuje Wójt Gminy Gniezno w oparciu o kryteria określone w § 4.

2. Po rozpoznaniu wniosku wnioskodawca powiadamiany jest o sposobie jego załatwienia z zachowaniem 
terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

3. O kolejności realizacji wniosków decyduje liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Gminy 
Gniezno.

4. Zaakceptowane przez Wójta wnioski, przygotowane w ramach inicjatywy lokalnej, realizowane będą do 
łącznej wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie gminy na dany rok.

§ 4. Przy ocenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stosuje się kryteria 
oceny i odpowiadającą im punktację: 

Lp. Kryterium oceny Liczba punktów do 
uzyskania

Maksymalna liczba 
punktów do uzyskania dla 

danego kryterium

1.

CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ 
Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB 
MIESZKAŃCÓW GMINY GNIEZNO

Zgodność/powiązania zgłoszonej inicjatywy 
z innymi działaniami gminy

opis zgłoszonej inicjatywy lokalnej

uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej

0-2

0-2

0-2
10
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opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej

sposoby promowania inicjatywy lokalnej wśród 
mieszkańców

0-2

0-2

2.

SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ 
INICJATYWY LOKALNEJ

Dostępność dla mieszkańców

Skala rezultatów, trwałość rezultatów, cykliczność 
działań, kontynuacja działań

0-2

0-2

4

3.

WKŁAD PRACY SPOŁECZNEJ

0 – 3 godzin

4 - 10 godzin

11-20 godzin

21-30 godzin

31-40 godzin

41-50 godzin

51-60 godzin

61-70 godzin

71-80 godzin

81-90 godzin

Powyżej 90 godzin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

4.

WKŁAD FINANSOWY WNIOSKODAWCY

0 – 50 zł

50,01 - 200,00 zł

200,01 zł – 500 zł

500,01 – 1.000,00 zł

Powyżej 1.000,01

0

1

2

3

4

4

5.

WKŁAD FINANSOWY GMINY

0,00 zł - 200,00 zł

200,01 zł – 500 zł

500,01 – 1.000,00 zł

Powyżej 1.000,01

4

3

2

1

4

6.

STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA ORAZ 
ZDOLNOŚĆ WNIOSKODAWCY
DO ORGANIZACJI INICJATYWY 
LOKALNEJ 
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Dołączone zdjęcia, mapki, projekty, scenariusze, 
programy, diagnozy społeczne, plany, prognozy 
potrzebne do realizacji zadania w zależności od 
rodzaju inicjatywy lokalnej .

Opis wkładu rzeczowego.

0-4 4

7.

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY GNIEZNO 
POPIERAJĄCYCH INICJATYWĘ LOKALNĄ
do 5 osób

od 6 do 15 osób

od 16 do 30 osób

od 31 do 45 osób

POWYŻEJ 46

0-4

0

1

2

3

4
ŁĄCZNA MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW 40

Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego procedowania 
wynosi 20 punktów.

§ 5. 1. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Wójt Gminy Gniezno.

2. Wójt  bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku, celowość inicjatywy z punktu widzenia 
potrzeb społeczności lokalnej.

3. Informacje o przyjęciu do realizacji wnioskowanego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno, stronie internetowej BIP urzędu, stronie internetowej 
gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego w ramach
inicjatywy lokalnej mogą bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych art. 3 ust. 3 w/w ustawy, złożyć wniosek o wspólną realizację zadania publicznego do jednostki
samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub
remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;

7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

 

Uchwała określa szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, które zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury oceny wniosków. W związku
z powyższym, aby zapewnić właściwą realizację przepisów ustawowych, koniecznym jest podjęcie uchwały
Rady Gminy Gniezno, która określi tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków.

 

Wniosek zostaje oceniony przez Wójta Gminy Gniezno według kryteriów oceny uchwalonych przez organ
stanowiący tej jednostki. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Wójt zawiera umowę o wykonanie
inicjatywy lokalnej.
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