
 

 

UCHWAŁA NR XLI/476/14 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 czerwca 2014 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 (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 c 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 późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1.  Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonywana  

jest w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. 1. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto 

Świdnica i poprawie warunków ich życia. 

2. Inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym  mogą odbywać się tylko w ramach majątku Gminy 

Miasto Świdnica, a powstałe nowe środki trwałe stanowić będą własność Gminy Miasto Świdnica. 

§ 3.  Udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może  

być wniesiony w następujących formach: 

a)   świadczenia pracy społecznej, 

b)  świadczenia pieniężnego, 

c)   świadczenia rzeczowego. 

§ 4. 1. Wnioski w zakresie inicjatywy lokalnej rozpatruje Prezydent Miasta Świdnicy. 

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

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Po rozpatrzeniu wniosku zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku wnioskodawca 

powiadamiany jest o sposobie jego załatwienia. 

2. O kolejności realizacji wniosku decydują: ilość uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Gminy 

Miasto Świdnica. 

§ 6.  Prezydent Miasta Świdnicy w ramach środków przewidzianych w uchwale budżetowej zawiera 

umowy na realizacje zadań opisanych we wnioskach. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 
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§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

J. Gadzińska 
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/476/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

Kryteria oceny 

 

 Liczba 

punktów 

 

Kryterium I 

Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej i zgodności ze Strategią 

Rozwoju Miasta. 

 

 0-5 

 

Kryterium II 

Ilość bezpośrednich beneficjentów zadania publicznego 

 

 0-5 

 - do 15 osób 

 
 0 

 - od 16 do 50 osób 

 
 1 

 - od 51 do 100 osób 

 
 2 

 - od 101 do 500 osób 

 
 3 

 - od 501 do 1000 osób 

 
 4 

 - powyżej 1000 osób 

 
 5 

 

Kryterium III 

Stopień przygotowania i wielkość doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji zadań tożsamych lub 

podobnych. 

 

 0-5 

 

Kryterium IV 

Wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy w realizację zadania. 

 

 0-5 

 - do 25 % wartości zadania 

 
 0 

 - od 26% do 35% wartości zadania 

 
 1 

 - od 36% do 45% wartości zadania 

 
 2 

 - od 46% do 55% wartości zadania 

 
 3 

 - od 56% do 65% wartości zadania 

 
 4 

 - powyżej 65% wartości zadania 

 
 5 

 

Kryterium V 
 0-2 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3207



Stan przygotowania realizacji zadania. 

W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym realizowanych na podstawie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych punktacja zależy od istnienia niżej wymienionych 

dokumentów. 

 

 dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem 

o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy 

 
 2 

 koncepcja projektowa wraz ze wstępnym przedmiarem i szacunkiem kosztów wykonania zadania 

 
 1 

 brak dokumentacji 

 
 0 

 

Kryterium VI 

Zaangażowanie środków budżetowych konieczne do realizacji zadania. 

 

 0-5 

 - do 20 000 zł 

 
 5 

 - 20 000 zł – 50 000zł 

 
 4 

 - 50 000 zł – 100 000 zł 

 
 3 

 -100 000 zł – 200 000 zł 

 
 2 

 - 200 000 zł – 500 000 zł 

 
 1 

 - powyżej 500 000 zł 

 
 0 
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