
UCHWAŁA  Nr  V / 27 / 2015    
RADY GMINY W SZCZYTNIKACH

z dnia  5 marca 2015 roku

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 24 kwietnia 2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.)     u c h w a l a    s i ę, 
co następuje:

§ 1. Ustala  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 składa się do Wójta  
Gminy Szczytniki w formie pisemnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w  przypadku   organizacji   pozarządowych   i podmiotów   wymienionych   w art.   3 ust.   3 
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie:  kopię  aktualnego  odpisu 
z właściwego organu rejestracyjnego (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym 
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) czyli kopię aktualnego odpis z KRS, 
innego  rejestru  lub  ewidencji   lub  wydruk  odpisu  z  KRS  pobrany  ze  strony: 
https://ems.ms.gov.pl

2) w przypadku osób fizycznych,  w tym komitetów i  nieformalnych  grup mieszkańców –  
pisemne oświadczenie   wszystkich   osób   wchodzących   w ich   skład   potwierdzające   ich  
zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które 
będą reprezentowane.

3) wnioski  o  realizację  zadań  publicznych  w  ramach   inicjatywy  lokalnej  wymagających  
wsparcia  finansowego  z  budżetu  Gminy  Szczytniki   należy  składać  w  terminie  do  15 
września roku poprzedzającego rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 4

4) w roku 2015 wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej można 
składać do 15 kwietnia.

§  3.  1.  Ostatecznej  akceptacji  wniosku  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy  
lokalnej dokonuje Wójt Gminy Szczytniki.

2. Wójt powołuje zespół do oceny wniosków oraz ustala zasady jego pracy.

3. W skład powołanego zespołu wchodzą:

1) Bogdan Augustyniak – Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki,     

2) Wiesław Wróbel – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty … Rady GminySzczytniki

3) Dorota Marucha – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Szczytnikach

4. Po  rozpatrzeniu  wniosku,  wnioskodawca  powiadamiany  jest  w  terminie  określonym 
w Kodeksie postępowania administracyjnego, o sposobie jego załatwienia.
5. O  kolejności  realizacji  wniosku  decyduje  liczba  uzyskanych  punktów  oraz  możliwości 
finansowe Gminy Szczytniki.
§ 4.1 Składany wniosek weryfikowany jest pod kątem zgodności zgłaszanej inicjatywy z zakresem 
zadań  określonych  w  art.  19b  ust.  1  ustawy  z  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( t.j .Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.)

2. Przy ocenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę  
będą brane następujące kryteria:

1)  celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, (maksymalna  
liczba punktów: 5),



2) liczba  osób,  którym  służyć  będzie  zadanie  publiczne  wykonane  w  ramach  inicjatywy 
lokalnej, (maksymalna liczba punktów: 5),

3) wkład własny wnioskodawcy, który stanowią:

a) udział finansowy, (maksymalna liczba punktów: 5),

b) udział  rzeczowy  -  w  szczególności:  dokumentacja  projektowa,  materiały  i  urządzenia 
niezbędne do realizacji zadania, (maksymalna liczba punktów: 5),

c) wkład  osobowy  wyrażony  jako  wartość  pieniężna  pracy  wnioskodawcy,  (maksymalna  
liczba punktów: 5),

4) udział  finansowy  Gminy  niezbędny  do  realizacji  zadania  oraz  ewentualne
koszty,  jakie  będzie  ponosiła  Gmina  Szczytniki  w  konsekwencji  realizacji  zadania,
(maksymalna liczba punktów: 5).

§ 5. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19d ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.  
1536 ze zm.), pomiędzy Gminą Szczytniki a wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.

§ 6.  Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje  
się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu  
Gminy Szczytniki .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Szczytniki .

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

                                                                                    



U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY  Nr  V / 27 / 2015    

RADY GMINY W SZCZYTNIKACH
z dnia  5 marca 2015 roku

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

Art.  19c  ust.  1  ustawy  z  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) nakłada na rade obowiązek 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie, których organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, dokonuje oceny wniosku o realizację  tego zadania.


