
UCHWAŁA NR XXXIX/379/18
RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 27 lutego 2018 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatyw lokalnych w Gminie Miękinia.

§ 2. Przez inicjatywę lokalną należy rozumieć, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, formę współpracy Gminy 
Miękinia z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności 
lokalnej.

§ 3. 1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się w każdym czasie.

§ 5. Współudział wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może 
polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej;

2) świadczeniu rzeczowym;

3) świadczeniu pieniężnym, w wysokości co najmniej 2% od kwoty dofinansowania.

§ 6. 1. Oceny wniosku dokonuje Wójt Gminy Miękinia na podstawie kryteriów:

1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) zakres oddziaływania na społeczność lokalną (szacunkowa liczba osób);

3) zaangażowanie społeczne w realizację inicjatywy lokalnej (wkład pracy społecznej);

4) zaangażowanie środków Gminy Miękinia;

5) wkład własny wnioskodawcy (świadczenie społeczne, świadczenie pieniężne, świadczenie rzeczowe);
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6) stan przygotowania do realizacji zadania lub zaawansowania prac;

7) trwałość zadania i jego rezultatów.

2. Wnioski oceniane będą zgodnie z przyjętą punktacją, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek, który otrzyma mniej niż 10 punktów nie uzyska pozytywnej oceny.

§ 7. Wójt Gminy Miękinia każdorazowo powoła zespół do oceny wniosków.

§ 8. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podlegają ocenie po 
uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

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

Przewodniczący Rady Gminy Miękinia:
A. Zaniewski
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIX/379/18 

z dnia 27 lutego 2018r. 

 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej w Miękini 

 

1. Dane wnioskodawców (imię, nazwisko, adres, numer tel., adres mail) wraz ze 

wskazaniem jednej osoby do kontaktu: 

 

 

 

 

2. Opis zadania ze wskazaniem odpowiednio: 

 

Nazwa inicjatywy lokalnej: 

Opis celu oraz zakresu inicjatywy: 

 

 

Lokalizacja inicjatywy (prosimy o wskazanie w przypadku inwestycji): 

 

 

3. Wnioskowany termin realizacji inicjatywy: 

 

 

 

 

4. Szacunkowe koszty realizacji inicjatywy (Prosimy o wskazanie wszystkich 

szacunkowych kosztów realizacji. W przypadku deklarowania przez wnioskodawców wkładu 

rzeczowego i/lub wkładu pracy społecznej prosimy go wycenić): 

 

Lp

. 

Rodzaj kosztów Wkład   

budżetu  

Gminy  

Miękinia 

Wkład 

finansowy 

wnioskodawcy 

Wycena 

wkładu 

rzeczowego 

wnioskodawcy 

Wycena 

wkładu pracy 

społecznej 

wnioskodawcy 

Koszt 

całkowity 

1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 suma:      
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5. Opis wkładu rzeczowego wnioskodawców (jeśli jest deklarowany, należy opisać jaki): 

 

 

 

 

6. Opis wkładu pracy społecznej wnioskodawców (można dołączyć pisemne oświadczenia 

mieszkańców potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania): 

Łączna ilość osób:  

Łączna ilość zadeklarowanych godzin pracy społecznej (osobo/godzin)*:  

Opis deklarowanej pracy społecznej: 

 

 

*Należy podać liczbę „osobogodzin”, czyli sumę godzin, które przepracują wszystkie 

zaangażowane osoby w ramach inicjatywy. Wartość godziny pracy społecznej należy określić 

w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze (np. szacowana 

wartość tej pracy będzie inna w przypadku prostych prac fizycznych, inna zaś w przypadku 

zadań wymagających umiejętności eksperckich). 

 

7. Szacowane koszty eksploatacji, o ile wystąpią, w wyniku realizacji zadania (wypełnić 

dodatkowo jeśli są możliwe do oszacowania): 

 

 

 

 

8. Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania (np. czy powstała dokumentacja, czy są 

jakieś plany, czy dokonano wstępnych uzgodnień, czy podjęto prace przygotowawcze itp.): 

 

 

 

 

9. Znaczenie wnioskowanego zadania dla społeczności lokalnej (do kogo adresowane jest 

zadanie, oszacowanie liczby odbiorców, jak realizacja wnioskowanego zadania wpłynie na 

życie społeczności lokalnej): 

 

 

 

 

 

 

      …........................................................................ 

         Podpisy wnioskodawców 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXIX/379/18 

z dnia 27 lutego 2018r. 

 

 

 

Kryteria oceny wniosku 

 

Liczba punktów 

Kryterium 1. Celowość realizacji zadania z punktu widzenia 

potrzeb społeczności lokalnej 

0-5 

Kryterium 2. Zakres oddziaływania na społeczność lokalną 1-10 

100% - 80% mieszkańców gminy  8-10 

79% - 50% mieszkańców gminy 5-7 

49% - 20% mieszkańców gminy 2-4 

poniżej 20% mieszkańców gminy 1 

Kryterium 3. Zaangażowanie społeczne w realizację inicjatywy 

lokalnej 

0-4 

powyżej 80 godzin pracy społecznej 4 

od 61 do 80 godzin pracy społecznej 3 

od 41 do 60 godzin pracy społecznej 2 

od 10 do 40 godzin pracy społecznej 1 

Poniżej 10 godzin pracy społecznej 0 

Kryterium 4. Zaangażowanie środków Gminy Miękinia 1-5 

do 10% wartości zadania  5 

od 11% do 30% wartości zadania 4 

od 31% do 50% wartości zadania 3 

od 51% do 70% wartości zadania 2 

powyżej 71% wartości zadania 1 

Kryterium 5. Wkład własny wnioskodawcy 1-2 

świadczenie rzeczowe 1 

świadczenie pieniężne 1 

Kryterium 6. Stan przygotowania do realizacji zadania lub 

zaawansowania prac 

0-3 

Kryterium 7. Trwałość zadania i jego rezultatów 0-3 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 1068


		2018-03-05T12:37:15+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




