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w ramach inicjatywy lokalnej
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zadania publicznego

Na podstawie 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, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211,
Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223) oraz ąrt. 18 ust. 2 pkt.IS.
art. 40 ust. I. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz.
645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej w treści zawartej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.

Łódzkiego.

Przewodniczący

Rady
Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz
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Załącznik

do uchwały Nr X/.. ./2015

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
§ 1. I. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanej dalej wnioskami, mogą
Gminy Opoczno, zwani dalej Wnioskodawcami, 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą, mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno.
składać mieszkańcy

2. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej,
w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

obejmują

zadania

3. Zobowiązanie Wnioskodawcy może polegać na świadczeniu zadeklarowanej pracy
zadeklarowanych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
4. Wsparcie Gminy Opoczno w ramach inicjatywy lokalnej
1) rzeczowy - poprzez użyczenie
inicjatywy lokalnej, w zakresie

sprzętu

może mieć

i narzędzi oraz dostarczenie
Gminy;

określone

społecznej,

na

charakter:

materiałów

koniecznych do wykonywania

możliwości

2) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowaniu niezbędnej do przeprowadzenia inicjatywy
lokalnej dokumentacji, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości
Gminy.
5. Zakres współpracy Gminy Opoczno i Wnioskodawcy
zawartych pomiędzy tymi podmiotami.

będzie

ustalany

każdorazowo

w

odrębnych

umowach

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego mogą być składane w każdym czasie za pomocą operatora
pocztowego albo osobiście w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inicjatywa
lokalna",jednak nie później niż na 60 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.
2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w
1) informację o Wnioskodawcy, w tym

imię

szczególności:

i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania mieszkańców;

2) informację o organizacji pozarządowej lub podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, w przypadku
składania wniosku za ich pośrednictwem, w tym obejmujące: nazwę, adres siedziby, telefon, e-mail, nr KRS
lub innego dokumentu ewidencyjnego wraz z nazwą właściwego rejestru;
3) nazwę i opis zamierzonego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
4) termin i miejsce realizacji zadania;
5) cel i zakładane

korzyści powstałe

6) opis dotychczas wykonanych
7) opis kolejnych

działań

w wyniku realizowanego zadania;

działań

w ramach realizacji zadania;

planowanych przy realizacji zadania;

8) kalkulację przewidzianych kosztów realizacji inicjatywy, w tym
publicznego;
__ ---~9) informacje o wkładzie finansowym,

społecznym

całkowity

koszt zamierzonego zadania

lub rzeczowym Wnioskodawcy;

1O) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
11) rodzaj oczekiwanego wsparcia od Gminy Opoczno;
12) określenie liczby osób, którym
3. Do wniosku

będzie służyć

inicjatywa lokalna.

należy dołączyć:
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1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
a)

kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument
status prawny, adres siedziby oraz umocowanie osób reprezentujących,

b)

listę mieszkańców,

potwierdzający

w imieniu których wniosek jest składany wraz z ich adresami oraz podpisami,

c) pełnomocnictwo - w razie reprezentowania organizacji lub podmiotu przez
w rejestrze;

osobę inną niż

wskazana

2) w przypadku osób fizycznych - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników, zawierające ich imiona
i nazwiska, adresy, deklarację realizacji zadania publicznego, o które wnioskują wraz ze wskazaniem osób,
które będą reprezentować mieszkańców.

§ 3. 1. Burmistrz Opoczna:
1) dokonuje oceny wniosku biorąc po uwagę jego
szczegółowe kryteria określone w §5;

celowość

z punktu widzenia potrzeb

społeczności

lokalnej oraz

2) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej;
3) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni;
4) przyjmuje wniosek do realizacji
o decyzji w sprawie wniosku;

bądź

odrzuca go z podaniem uzasadnienia i informuje

Wnioskodawcę

5) w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji wspólnie z Wnioskodawcą opracowuje szacunkowy kosztorys
i harmonogram realizacji zadania.
2. Wszystkie wnioski wraz z uzasadnieniem ich
internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

przyjęcia

albo odrzucenia zamieszcza

się

na stronie

§ 4. 1. Przyjmuje się następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku:
1) celowość

przedsięwzięcia

z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) trwałość efektów realizacji zadania;
3) wkład wycenionej pracy
4) wkład

własny

społecznej

wnoszonej przy realizacji zadania;

finansowy i rzeczowy Wnioskodawców w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania;

5) rodzaj i wysokość oczekiwanego wsparcia ze strony Gminy Opoczno;
6) zaawansowanie
7) racjonalność i

przygotowań

realność

do realizacji zadania;

zaplanowanych zadań, harmonogramu i wydatków;

8) ponoszone przez Gminę Opoczno koszty utrzymania efektów inicjatywy lokalnej.
2. Wniosek, za każde kryterium może otrzymać od Odo 5 punktów. Wniosek, który
20 punktów nie uzyskuje pozytywnej oceny.
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Art. 19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za
organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o 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, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego;
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.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
pośrednictwem

Art. 19c. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede
wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.
2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe
kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Art.19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki
terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.
Art. 19e. Zobowiązanie wnioskodawcy
lub rzeczowych.

może polegać

na

Art. 19f. Wnioskodawca może otrzymać od jednostki
konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

społecznej,

samorządu

świadczeniu

pracy

samorządu

terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy

na

świadczeniach pieniężnych

Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty
do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

niezbędne

Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827).

się

przepisy
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Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
1O) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
c·c~"' '>nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
(13})ciziałalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
li:f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w pkt 1-32.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako
należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich
wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb
społecznych.
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