
UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY OSIEK 

z dnia ……………………….. 

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Rada Gminy 
Osiek uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej - należy 
rozumieć w szczególności zbiorowe potrzeby wspólnoty określone w ustawie 
o samorządzie gminnym, ich stopień zaspokojenia bądź ich brak, liczbę potencjalnych 
mieszkańców, których inicjatywa może dotyczyć, uwarunkowania społeczno - lokalne, 
strukturę demograficzną, 

2) wnioskodawcy - należy rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Osiek, które 
bezpośrednio składają wniosek lub składające wniosek za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

§ 3. 

Udział wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej może mieć postać: 

1) świadczenia pracy społecznej, 

2) świadczeń pieniężnych, 

3) świadczeń rzeczowych. 

§ 4. 

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w art. 19b 
ust. 1 ustawy, należące do zadań własnych Gminy Osiek. 

§ 5. 

Wysokość udziału Gminy i wnioskodawcy w zadaniach publicznych realizowanych w ramach 
inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo 
w odrębnych umowach pomiędzy stronami. 

 

 



§ 6. 

1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, mieszkańcy składają 
wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Wójta Gminy 
Osiek. 

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

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, za pośrednictwem których mieszkańcy składają wniosek - kopię odpisu z rejestru 
lub inny dokument potwierdzający ich status prawny; 

2) w przypadku mieszkańców składających wniosek bez pośrednictwa podmiotów, o których 
mowa w pkt 1 - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające 
ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, 
przez które będę reprezentowane. 

4. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie 
Gminy Osiek. 

§ 7. 

Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej. 

§ 8. 

1. Wójt Gminy Osiek wyznacza właściwą komórkę organizacyjną urzędu do realizacji danej 
inicjatywy. 

2. Właściwa komórka organizacyjna w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje: 

1) analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania; 

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały, przyznając punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny i następnie sumując 
punkty otrzymane w ramach danego zadania w obrębie wszystkich kryteriów; 

3) przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku mając 
na uwadze celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 

§ 9. 

Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Osiek. 

§ 10. 

Wójt Gminy Osiek może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione 
nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy bądź wnioskodawca nie wywiąże się 
z zadeklarowanego wkładu własnego. 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr …..  

Rady Gminy Osiek 

z dnia …………..…… 

 

   

imię i nazwisko/nazwa  miejscowość, data 

   

adres Wnioskodawcy   

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

mieszkańcy/ organizacja pozarządowa/ podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*)   

_______________________________________________________________________________ 

2. Obszar wnioskowanych działań (należy wybrać jeden dominujący obszar) 

L.p. Obszar wnioskowanych działań TAK NIE 
1. Działalność w obszarze kultury, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

  

2. Działalność w obszarze edukacji publicznej; wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 

  

3. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego   
4. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym 
w pkt 1-3 

  

 

3. Nazwa przedsięwzięcia: 

______________________________________________________________________________ 

4. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

______________________________________________________________________________ 

5. Forma własności nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowane (jeśli dotyczy):  

______________________________________________________________________________ 

6. Planowany okres realizacji zadania z podaniem kwoty planowanego zabezpieczenia środków 
z budżetu gminy: 



_______________________________________________________________________________ 

7. Opis inicjatywy: 

______________________________________________________________________________ 

8. Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna: 

______________________________________________________________________________ 

9. Przewidywane efekty realizacji inicjatywy lokalnej (zarówno mierzalne jak i nie mierzalne)  

______________________________________________________________________________ 

10. Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem 

______________________________________________________________________________ 

11. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

L.p. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 
1.    
…    

 

12. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy: 

L.p. Rodzaj wkładu Wartość w PLN Udział procentowy 
1. Wkład rzeczowy   
2. Wkład pracy społecznej   
3. Wkład finansowy wnioskodawcy   
4. Planowane zaangażowanie środków z budżetu 

Gminy Osiek, w tym: 
  

        * środki finansowe   
        * środki pozafinansowe   
… OGÓŁEM  100 % 

 

12.1 Udział rzeczowy wnioskodawcy w koszty realizacji zadania 

L.p. Rodzaj kosztu Ilość jednostek Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj miary Wartość wkładu 
rzeczowego 

wnioskodawcy w 
PLN 

1.      
…      
 Razem     

 

12.2 Udział własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej w koszty realizacji zadania 

L.p. Rodzaj kosztu Ilość jednostek Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj miary Wartość pracy 
społecznej 

wnioskodawcy w 
PLN 

1.      



…      
 Razem     
 

12.3 Udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania. 

L.p. Rodzaj kosztu Wartość wkładu finansowego w PLN 
1.   
…   
 Razem  
 

12.4 Planowane zaangażowanie środków finansowych z budżetu Gminy Osiek (finansowe i 
pozafinansowe)  

L.p. Rodzaj kosztu Ilość jednostek Koszt 
jednostkowy 

Rodzaj miary Wartość pracy 
społecznej 

wnioskodawcy w 
PLN 

1.      
…      
 Razem     
 

13. Przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania.  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Podpis przedstawiciela Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

*) właściwe podkreślić  

 

 

 

 



WNIOSKODAWCY: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  PESEL Podpis 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
…     
 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr ….. 

Rady Gminy Osiek 

z dnia ………………… 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

 w ramach inicjatywy lokalnej 

 

KRYTERIA OCENY MAKSYMALNA 
LICZBA PUNKTÓW 

LICZBA PUNKTÓW 
PRZYZNANYCH 

Kryterium I 

Zgodność wniosku z potrzebami 
mieszkańców Gminy Osiek 

0-3 

 

Inicjatywa oddziałująca do 5% mieszkańców 0  

Inicjatywa oddziałująca od 5% włącznie do 
30% mieszkańców 

1 
 

Inicjatywa oddziałująca od 30% włącznie do 
50% mieszkańców 

2 
 

Inicjatywa oddziałująca od 50% 
mieszkańców włącznie  

3 
 

Kryterium II 

Doświadczenie w realizacji zadań objętych 
wnioskiem 

0-2 

 

Kryterium III 

Racjonalność i efektywność wydatków 
0-3 

 

Kryterium IV 

Udział finansowy wnioskodawcy 

w realizacji zadania 

0-5 

 

0% wartości zadania 0  

Od 0% do 5% włącznie wartości zadania  1  

Od 5% do 15% włącznie wartości zadania 2  

Od 15% do 30% włącznie wartości zadania 3  

Od 30% do 50% włącznie wartości zadania  4  

powyżej 50% wartości zadania 5  

Kryterium V 0-5  



Udział rzeczowy wnioskodawcy 

w realizacji zadania 

0% wartości zadania 0  

Od 0% do 5% włącznie wartości zadania 1  

Od  5% do 15% włącznie wartości zadania 2  

Od  15% do 30% włącznie wartości zadania 3  

Od 30% do 50% włącznie wartości zadania 4  

powyżej 51% wartości zadania 5  

Kryterium VI 

Wkład własny wnioskodawcy 

w formie pracy społecznej 

0-30 

 

0% wartości zadania 0  

Od 0% od 5 % włącznie wartości zadania 5  

Od 5 % do 10% włącznie wartości zadania  10  

Od  10% do 20% włącznie wartości zadania 15  

Od 20% do 40% włącznie wartości zadania 20  

Od 40% do 60% włącznie wartości zadania 25  

powyżej 60% wartości zadania 30  

Kryterium VII 

Stan przygotowania/realizacji zadania na 
dzień złożenia wniosku  (w %) 

1-3 

 

Kryterium VIII 

Zaangażowanie środków budżetowych 
0-5 

 

powyżej 50% wartości zadania 0  

Od 40% do 50% włącznie wartości zadania 1  

Od  30% do 40% włącznie wartości zadania 2  

Od  20% do 30% włącznie wartości zadania 3  

Od 10% do 20% włącznie wartości zadania 4  

Od 0% do 10% włącznie wartości zadania 5  

Suma uzyskanych punktów oceny  

 

 


