
 

 

UCHWAŁA NR IV.34.2019 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

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

inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 z późn. zm), po 

przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr XXXIII.228.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 5 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

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

inicjatywy lokalnej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kornowac, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kornowac. 

§ 3. Inicjatywą lokalną jest każde przedsięwzięcie należące do zadań publicznych Gminy, realizowane we 

współpracy z jej mieszkańcami w zakresie wskazanym w art. 19b ust. 1 ustawy. Celem podejmowania 

inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców, na rzecz których 

podjęta została inicjatywa lokalna. 

§ 4. 1. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta. 

2. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku jest zgodność zgłoszonej inicjatywy lokalnej 

z przepisami ustawy. 

§ 5. Wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej będą podlegać ocenie na podstawie następujących 

kryteriów: 

1) wkładu własnego finansowego wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 15% całkowitej wartości 

zadania, ustalonego na podstawie wyceny zadania dostarczonej przez wnioskodawcę, 

2) wkładu własnego, który stanowi praca społeczna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, 
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3) wkładu rzeczowego (np. dokumentacja projektu, kosztorysy inwestorskie, sprzęt, usługi transportowe i inne 

materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej), 

4) zgodność inicjatywy z potrzebami ujętymi w gminnych planach i programach strategicznych gminy, 

5) konieczność ponoszenia przez Gminę przyszłych kosztów (wydatków) związanych z utrzymaniem 

infrastruktury powstałej w wyniku realizacji wniosku lub zadania. 

§ 6. Ustala się następującą ilość punktów za spełnienie przez dany wniosek kryteriów, o których mowa 

w §5: 

1) łącznej wartości własnego wkładu finansowego: 

a) od 15% - 25% wartości zadania - 1 pkt, 

b) powyżej 25% do 50% wartości zadania - 2 pkt, 

c) powyżej 50% do 75% wartości zadania - 3 pkt, 

d) powyżej 75% wartości zadania - 4 pkt, 

2) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanej przez wnioskodawcę (w wymiarze godzinowym); 

a) od 20 do 30 godzin - 1 pkt, 

b) powyżej 30 do 50 godzin - 2 pkt, 

c) powyżej 50 do 100 godzin - 3 pkt, 

d) powyżej 100 godzin - 4 pkt, 

3) zgodności inicjatywy z potrzebami ujętymi w gminnych planach i programach strategicznych gminy: 

a) TAK - 3 pkt, 

b) NIE - 0 pkt, 

4) posiadanie wkładu rzeczowego, o którym mowa w § 5 pkt 3: 

a) TAK - 3 pkt, 

b) NIE - 0 pkt, 

5) konieczność ponoszenia przez Gminę przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury 

powstałej w wyniku realizacji wniosku 

a) TAK - 0 pkt, 

b) NIE - 3 pkt. 

§ 7. Wniosek, który otrzyma mniej niż 9 pkt, zostanie odrzucony i nie będzie realizowany. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Marian Zimermann 
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