
UCHWAŁA NR XXIV/130/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 26 października 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

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

§ 2
1.  Inicjatywa  lokalna  w rozumieniu  niniejszej  uchwały jest  formą współpracy Gminy i  Miasta 
Stawiszyn  z  jej  mieszkańcami,  w  celu  wspólnego  realizowania  zadania  publicznego  na  rzecz 
społeczności Gminy i Miasta Stawiszyn. 
2.  Podejmowanie  inicjatyw  lokalnych  ma  służyć  realizacji  przedsięwzięć  zmierzających  do 
zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczynić się do poprawy warunków życia społeczności 
lokalnej.
3. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej określa art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  zwaną  w dalszej  części  uchwały 
„ustawą”. 

§ 3
Z inicjatywą lokalna mogą wystąpić mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn bezpośrednio bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
mających  odpowiednio  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę  w  Gminie  i  Mieście  Stawiszyn, 
a  wniosek  dotyczy  zadania  publicznego  realizowanego  wyłącznie  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Stawiszyn. 

§ 4
1.  Wniosek  o  realizację  inicjatywy  lokalnej,  zwany  dalej  „wnioskiem”   powinien  zawierać 
w szczególności: 

1. nazwę i opis inicjatywy
2. termin realizacji 
3. informację o wnioskodawcy 
4. miejsce wykonania zadania
5. szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji
6. określenie celu oraz liczby osób, którym będzie służyła realizacja wnioskowanego zadania
7. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

- całkowity koszt zadania
- wnioskowaną formę i zakres pomocy
-  oświadczenie  o  wkładzie  własnym  wnioskodawcy  (środki  finansowe,  robocizna 
świadczona przez wnioskodawcę bądź świadczenia rzeczowe)
- informację o ewentualnych innych źródłach finansowania

8. informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją 
publiczną 

9. imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z podpisami.
2. Do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej należy dołączyć:



1. w  przypadku  wniosku  złożonego  za  pośrednictwem  organizacji  pozarządowych  lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy :
a) statut
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego 
rejestru (ewidencji)
c)  pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli  (w przypadku złożenia wniosku przez 
pełnomocnika)
d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności cywilnoprawnych

2. w  przypadku  osób  fizycznych  –  pisemne  oświadczenie  wszystkich  uczestników 
potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 

§ 5
1.  Wnioski  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy  lokalnej  należy  składać 
w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Stawiszynie  w  terminie  do  15  października  roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna. 
2. Wnioski w sprawie inicjatywy lokalnej realizowanej w roku 2013 należy składać do 31 stycznia 
2013 r.

§ 6
1.  Burmistrz  Stawiszyna  przekazuje  otrzymane  wnioski  właściwej  merytorycznie  komórce 
organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
2.  Komórka  organizacyjna  dokona  analizy  wniosku  według  kryteriów  określonych  w  §  7 
i przedstawi opinię Burmistrzowi Stawiszyna.
3. Burmistrz Stawiszyna, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w pkt. 2, dokona ostatecznej 
akceptacji wniosku bądź odrzuci go z podaniem uzasadnienia.
4.  O  wyniku  rozpatrzenia  wniosku  Burmistrz  Stawiszyna  informuje  wnioskodawcę  na  piśmie 
w terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.
5.  Informację  o  realizacji  zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy  lokalnej  podaje  się  do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta w Stawiszynie. 

§ 7
Do oceny wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:

1. celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 
2. wysokość  środków z  budżetu  Gminy i  Miasta  w Stawiszynie  koniecznych do realizacji 

proponowanej inicjatywy
3. wysokość  wkładu  własnego  wnioskodawcy  w  kosztach  realizacji  inicjatywy  lokalnej  – 

środki  finansowe  zgromadzone  przez  grupę  inicjatywną,  robocizna  świadczona  przez 
uczestników inicjatywy oraz świadczenia rzeczowe

4. stan przygotowania zadania do realizacji
5. liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna
6. ewentualne  koszty,  jakie  będzie  ponosiła  Gmina  i  Miasto  Stawiszyn  w  konsekwencji 

realizacji zadania.

§ 8
1.  W  przypadku  przyjęcia  wniosku  do  realizacji  Gmina  i  Miasto  Stawiszyn  zawiera  umowę 
z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2. Gmina i Miasto Stawiszyn 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.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna



§ 10 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dnia  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXIV/130/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 26 października 2012 r.

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

Ustawa z dnia 24 kwietna 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie 
wprowadziła  możliwość  składania  przez  mieszkańców  do  jednostki  samorządu  terytorialnego 
wniosków  o  realizację  zadania  publicznego  w  ramach  tzw.  inicjatywy  lokalnej.  Przedmiotem 
działań w ramach inicjatywy lokalnej mogą być w szczególności: 

– budowa,  rozbudowa lub  remont  dróg,  kanalizacji,  sieci  wodociągowej  i  budynków oraz 
obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Stawiszyn,

– podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  rozwój  świadomości  narodowej, 
obywatelskiej i kulturalnej

– działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania 
– wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  turystyki,  ekologii,  i  bezpieczeństwa 

publicznego 
– promocja i organizacja wolontariatu, itp.

Należy pokreślić,  że  pomoc Gminy i  Miasta  Stawiszyn w zakresie  realizacji  inicjatywy 
lokalnej  nie  zakłada przekazania środków pieniężnych,  a jedynie podjęcie  konkretnych działań, 
niezbędnych  do  realizacji  zgłoszonego  zadania,  np.  użyczenie  pomieszczenia  niezbędnego  do 
realizacji zadania. 
Istotnym elementem oceny wniosku jest wkład własny wnioskodawcy, którym może być:

– praca społeczna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej
– świadczenia rzeczowe 
– środki finansowe

 
Niniejsza uchwała była przedmiotem konsultacji społecznych  zgodnie z procedura zawartą 

w Uchwale  Nr  nr  XXXXI/225/2010  Rady Miejskiej  w Stawiszynie  z  dnia  5 listopada 2010 r. 
w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i 
wolontariacie aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

Mając  powyższe  na  uwadze  zachodzi  potrzeba  podjęcia  przedmiotowej  uchwały,  celem 
umożliwienia  rozpatrywania  ewentualnie  składanych  wniosków  o  realizacje  zadań  publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. 


