
       UCHWAŁA NR XVI/100/12          
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 25 stycznia 2012 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza, 
Rada Miejska Gminy Lubomierz  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.



                                                                            Zał. 1 do Uchwały Nr XVI/100/12
                                                                            Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 
                                                                            z dnia 25 stycznia 2012 r.

TRYB  I SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENY  WNIOSKÓW
O REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  RAMACH

INICJATYWY  LOKALNEJ

I. Postanowienia ogólne 

§ 1.   Inicjatywą lokalną w rozumieniu uchwały jest  każda forma współpracy Gminy Lubomierz   z  jej 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Lubomierz  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 mogą złożyć wniosek o realizację 
zadania publicznego wyłącznie na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, w zakresie:
a)  działalności  wspomagającej  rozwój wspólnot  i  społeczności  lokalnych obejmujących w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury 
stanowiących własność gminy,
b) działalności charytatywnej,
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju tożsamości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) promocji i organizacji wolontariatu,
g) edukacji, oświaty i wychowania,
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
i) turystyki i krajoznawstwa,
j) ochrony przyrody, ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
k) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3.  1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może 
polegać na:
1) świadczeniu pracy  społecznej;
2) świadczeniach pieniężnych;
3) świadczeniach rzeczowych.
2. Wkład własny Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę
2) robocizna świadczona przez Wnioskodawcę
3) świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, 
materiały, niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
3. Wsparcie Gminy i Miasta Lubomierz w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:
1) rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie 
możliwości Gminy i Miasta Lubomierz,
2)  organizacyjny  -  poprzez  wsparcie  merytoryczne  przy  opracowywaniu  dokumentacji  oraz  wsparcie 
informacyjne, w zakresie możliwości Gminy i Miasta Lubomierz,
3) finansowy - poprzez przekazanie środków finansowych na realizację inicjatywy.
4. Współpraca pomiędzy Gminą i Miastem Lubomierz a Wnioskodawcą/-ami w zakresie wsparcia, o którym 
mowa w ust.3 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach 
pomiędzy tymi podmiotami, o których mowa w §7 ust 1-3 niniejszego Załącznika do Uchwały.



II. Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych

§ 4.  1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w rozumieniu 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.
2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
    1) nazwę i cel inicjatywy;
    2) termin realizacji inicjatywy;
    3) miejsce wykonywania inicjatywy;
    4) podstawowe informacje o grupie inicjatywnej;
    5) opis inicjatywy, w tym:
        a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
        b) podział zadań w wykonaniu inicjatywy, z uwzględnieniem działań i wkładu grupy
            inicjatywnej,
        c) wstępny harmonogram realizacji,
        d) dotychczas wykonane prace, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy,
   6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
   7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
        a) całkowity koszt,
        b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
        c) wysokość zgromadzonych środków własnych finansowych,
        d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
   8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz przewidywane
       źródła jej finansowania;
   9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a)  w  przypadku  wniosku  złożonego  za  pośrednictwem  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie: statut, aktualny 
odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  bądź  potwierdzenie  wpisu  do  innego  rejestru  (ewidencji), 
pełnomocnictwo  do  składania  oświadczeń  woli  (w  przypadku  złożenia  wniosku  przez  pełnomocnika), 
oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych.
b)  w przypadku osób fizycznych,  w tym komitetów społecznych i  nieformalnych  grup  mieszkańców – 
pisemne  oświadczenie  wszystkich  uczestników  potwierdzające  ich  zaangażowanie  w  realizację  zadania 
publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.
4. Do wniosku można dołączyć, w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane,
decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
5. Wzór wniosku uwzględniający wytyczne z ust. 2-4 zostanie określony w drodze Zarządzenia Burmistrza 
Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4, składane będą w Urzędzie Gminy i Miasta  w Lubomierzu osobiście 
lub przesyłką na adres Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu, Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz z dopiskiem 
„Inicjatywa Lokalna”

§  6.  1.  Wniosek  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy  lokalnej  opiniuje  powołany 
Zarządzeniem  Burmistrza  Zespół  ds.  wspierania  inicjatyw  lokalnych  w  ciągu  trzech  tygodni  od  daty 
otrzymania niezbędnych dokumentów.
2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) Przedstawiciele Burmistrza; 
    - ds. merytorycznych – przewodniczący komisji
    - ds. współpracy z NGO – z-ca przewodniczącego komisji
    - ds. technicznych – członek komisji
2) Dwóch przedstawicieli sołectw – członkowie zespołu, 
3) Przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubomierz.



§ 7.  1. Warunkiem realizacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest 
zawarcie  umowy,  o  której  mowa  w art.  19d  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
2. Do umowy, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
3. Urząd Gminy i Miasta 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 finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy  społecznej.
4. Realizacja zgłoszonego zadania publicznego jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy i Miasta 
Lubomierz,  a  źródłem  jej  finansowania  będą  zaplanowane  w  budżecie  środki  pochodzące  z  rezerwy 
Burmistrza.
5. Inicjatywy lokalne, ujęte we wnioskach składanych w danym roku budżetowym, mogą być realizowane w 
tym samym roku budżetowym bądź w roku następnym.

Szczegółowe  kryteria  oceny  wniosków  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy 
lokalnej 

§ 8. 1.  Zespół ds. wspierania inicjatywy lokalnej przy ocenie wniosku uwzględnia 
następujące kryteria:

Lp. Kryteria oceny Maksymalna liczba punktów 

I. KRYTERIUM I
OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

0-6

1. - działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania 6
2. - działalność wspomagająca rozwój wspólnot   i społeczności 

lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę 
lub remont dróg gminnych

5

3. - działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
   i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania    i 

upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych  
   i etnicznych oraz języka regionalnego

4

4. - działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu;   turystyki i krajoznawstwa

2

5. - działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz 
dziedzictwa przyrodniczego

2

6. - działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; działalności charytatywnej; - promocji  
i organizacji wolontariatu

1

II. KRYTERIUM II 
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI I PLANAMI 
INWESTYCYJNYMI  GMINY I MIASTA 
LUBOMIERZ

2

III. KRYTERIUM III
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ 
OBJĘTYCH WNIOSKIEM

1

IV. KRYTERIUM IV
RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

2

V. KRYTERIUM V
UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W 
REALIZACJI ZADANIA

0-5

1. -  15% wartości zadania 1
2. - od 16% do 40% wartości zadania 2
3. - od 41% do 60% wartości zadania 3



4. - od 61% do 80% wartości zadania 4
5. - od 81% do 100% wartości zadania 5
VI. KRYTERIUM VI

OKREŚLONY I WYCENIONY UDZIAŁ ŚWIADCZEŃ 
RZECZOWYCH WNIOSKODAWCY W REALIZACJI 
ZADANIA

0-5

- 0% wartości zadania 0
- do 20% wartości zadania 1
- od 21% do 40% wartości zadania 2
- od 41% do 60% wartości zadania 3
- od 61% do 80% wartości zadania 4
- od 81% do 100% wartości zadania 5

VII. Kryterium VII
OKREŚLONY I WYCENIONY WKŁAD WŁASNY 
WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY 
SPOŁECZNEJ

0-6

VIII. Kryterium VIII
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA 1- 3

-dla zadań inwestycyjnych: 
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem 
inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o 
pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy; 
- dla zadań nieinwestycyjnych: 
harmonogram rzeczowo- czasowy, 
wstępny szczegółowy budżet zadania 

3

IX. Kryterium X
CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ Z PUNKTU 
WIDZENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1-3

duża 3
średnia 2
mała 1

X. Kryterium XI
LICZBA OSÓB POPIERAJĄCA INICJATYWĘ 
LOKALNĄ

1-4

1-10 1
11-50 2
51-100 3
pow.100 4



UZASADNIENIE
do Uchwały nr XVI/100/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25.01.2012r.

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

Nowelizacja Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003 r.  Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki  samorządu 
terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców Miasta i Gminy Lubomierz 
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego. Określa tryb 
i  szczegółowe kryteria  oceny wniosków o realizację  zadania  publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujący       
 w szczególności:
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji,  sieci wodociągowej,  budynków oraz obiektów 
architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania,
8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,
9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.


