
UCHWAŁA NR XXIII/83/2016
RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 814) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej.

§ 2. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Powiatu 
Kamiennogórskiego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej Powiatu.

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Zwane dalej „Wnioskami”, 
mogą składać podmioty wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, zwane dalej „Wnioskodawcami”.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 dotyczą zadań publicznych określonych w art. 19b ust. 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowiące jednocześnie zadania 
własne powiatu.

3. Wnioski składa się do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Władysława Broniewskiego 15.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wnioski o których mowa w § 3 podlegają ocenie przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego zgodnie 
z poniższymi kryteriami:

1) zgodność z dokumentami strategicznymi i planami powiatu,

2) obszar wnioskowanych zadań,

3) zakres oddziaływania na społeczność lokalną,

4) formy udziału mieszkańców w realizacji zadania,

5) planowany wkład finansowy własny w całkowitych kosztach zadania,

6) planowany wkład rzeczowy własny w całkowitych kosztach zadania,

7) planowany wkład pracy społecznej w całkowitych kosztach zadania.

2. Szczegółowy opis kryteriów, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. 1. Wsparcie Powiatu Kamiennogórskiego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

1) finansowy,

2) rzeczowy,

3) organizacyjny.

2. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego po dokonaniu oceny wniosku przeprowadza analizę możliwości 
zaangażowania środków budżetowych, rzeczowych oraz osobowych Powiatu Kamiennogórskiego i 
powiadamia wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3. O kolejności realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej decyduje liczba uzyskanych przez wnioski 
punktów na etapie dokonywania oceny, o które mowa w § 3.

§ 6. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawcy zobowiązani są 
dostarczyć w ciągu 7 dni:

1) w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem organizacji pozarządowych:

a) kopię aktualnego dokumentu rejestrowego,

b) pisemne oświadczenie mieszkańców, których dana organizacja pozarządowa reprezentuje o 
zaangażowaniu w realizację zadania publicznego;

2) w przypadku nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w 
skład grupy potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osoby przez 
które będą reprezentowane.

2. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego zawiera z 
wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

§ 8. Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej umieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Kamiennogórskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego:
B. Ziemiańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/83/2016 
Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
 
 

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 
 
 
1. Imiona i nazwiska wnioskodawców/ nazwa pośrednika: 
 
 
 
 
 
2. Adres/siedziba: 

 
 
 

 
3. Osoba do kontaktu: 
 
 
 

 
4. Nazwa zadania: 

 
 
 
5. Opis zadania: cel (celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej), zakres rzeczowy, zakładane 

rezultaty: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Lokalizacja zadania wraz z podaniem własności terenu, obszar wnioskowanych zadań: 
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7. Termin realizacji zadania: 
 
 
 
8. Kosztorys zadania: 

Całkowity koszt zadania (zł)  
 

Wkład finansowy własny (zł)  
 

Wkład rzeczowy własny (zł)  
 

Wkład pracy społecznej (zł)  
 

 
Opis rzeczowego wkładu własnego: 

 
 
 
 
 

 
Opis prac społecznych planowanych do wykonania przez Wnioskodawcę z podaniem liczby uczestników, 
godzin prac społecznych – także w przeliczeniu na zł: 
 
 
 
 
 
 
9. Załączniki (np. dokumentacja projektowa. Harmonogram rzeczowo-czasowy, kosztorys, itp.): 

1)   
 

2)   
 

3)   
 

4)   
 

 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia spraw w zakresie inicjatywy 
lokalnej, zgodnie z ustawą  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.): 
 
 
 
 
 

(podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/83/2016 
Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY  

WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  

W RAMACH NICJATYWY LOKALNEJ 
 

Kryteria oceny wniosku Liczba punktów 

Zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami powiatu 

1) zgodność wniosku ze Strategią Rozwoju Powiatu Kamiennogórskiego, 
2) zgodność z innymi powiatowymi programami. 

1 
1 

Obszar wnioskowanych zadań 

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
w szczególności: budowa, rozbudowa lub remont dróg oraz budynków 
i obiektów małej architektury, 

2) działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, promocji działalności charytatywnej  
i wolontariatu, 

3) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  
4) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
5) działalność w zakresie ochrony przyrody, 
6) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
7) działalność w zakresie rewitalizacji. 

6 
 
 
5 
 
 
5 
3 
3 
1 
4 

Zakres oddziaływania na społeczność lokalną 

do 20 osób 
od 21 do 40 osób 
od 41 do 60 osób 
od 61 do 80 osób 
powyżej 80 osób 

5 
4 
3 
2 
1 

Formy udziału mieszkańców w realizacji zadania 

1) świadczenie pracy społecznej, 
2) świadczenia rzeczowe, 
3) świadczenia finansowe (min. 10 % wartości zadania). 

5 
4 
3 

Planowany wkład finansowy własny w całkowitych kosztach zadania 

do 20 % wartości zadania 
od 21 % do 30 % wartości zadania 
od 31 % do 40 % wartości zadania 
od 41 % do 50 % wartości zadania 
powyżej 50 % 

1 
2 
3 
4 
5 

Planowany wkład rzeczowy własny w całkowitych kosztach zadania 

do 20 % wartości zadania 
od 21 % do 30 % wartości zadania 
od 31 % do 40 % wartości zadania 
od 41 % do 50 % wartości zadania 
powyżej 50 % 

5 
4 
3 
2 
1 

Planowany wkład pracy społecznej w całkowitych kosztach zadania 

do 20 % wartości zadania 
od 21 % do 30 % wartości zadania 
od 31 % do 40 % wartości zadania 
od 41 % do 50 % wartości zadania 
powyżej 50 % 

5 
4 
3 
2 
1 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4064



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/83/2016 
Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW POTWIERDZAJĄCE 

ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 

RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 
 
 
 

Starostwo Powiatowe  

w Kamiennej Górze 

ul Wł. Broniewskiego 15 

58-400 Kamienna Góra 
 

 

Niżej wymienione osoby potwierdzają zaangażowanie w realizację zadania publicznego pn. ………… 

…………………………………………………………………………………………………………., 

realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 
Wskazujemy osobę/osoby reprezentujące nas: 
 

Lp. imię i nazwisko adres zamieszkania podpis 
1.    
2.    
3.    
….    
 
lub wskazujemy organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie: 
 

nazwa organizacji adres nr KRS 
   

 
Czytelne podpisy osób składających oświadczenie: 
 

Lp. imię i nazwisko adres zamieszkania podpis 
1.    

2.    

3.    
….    

 
 
Kamienna Góra, dnia ……………………. 
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