
UCHWAŁA NR XXXVII/415/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 23 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:

§ 1. 

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej.

§ 2. 

1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 na formularzu, którego wzór zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

2. Termin naboru wniosków ustala się do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, 
na realizację inicjatyw lokalnych w roku następnym.

§ 3. 

1. Ocena wniosków dokonywana jest  przez komisję ds. inicjatyw lokalnych powołaną w tym celu 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgodność zgłoszonej 
inicjatywy lokalnej z planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzyskanie co najmniej 
12 punktów zgodnie z kryteriami oceny wniosków określonymi w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5. 
W przypadku niespełnienia przez wniosek warunków określonych w zdaniu poprzedzającym zostanie on 
odrzucony.

3. Ustala się następujące kryteria oceny wniosków:

KRYTERIUM SKALA
1. Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi, planami                       
i programami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

0-3

2. Celowość inicjatywy lokalnej ze względu na potrzeby 
mieszkańców:
- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej
- opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej
- skutki inicjatywy lokalnej (np. koszty utrzymania)
- sposoby promowania inicjatywy wśród mieszkańców

0-4

3. Liczba osób popierających inicjatywę lokalną:
od 1 do 20 osób - 1 pkt
od 21 do 50 osób - 2 pkt
powyżej 50 osób  - 3 pkt

0-3

4. Forma udziału mieszkańców w inicjatywę lokalną:
- wkład finansowy - 1 pkt (minimum 5 % kosztów realizacji zadania)
- wkład rzeczowy - 1 pkt
- praca społeczna  - 2 pkt

0-4

5. Zaangażowanie środków budżetowych Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny:
- poniżej 30% - 4 pkt
- od 31% do 60% - 3 pkt
- od 61% do 80% - 2 pkt
- powyżej     80% - 1 pkt

1-4

6. Realność i racjonalność zaplanowanych działań oraz 
harmonogramu

0-2
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4. Komisja ds. inicjatyw lokalnych ustala listę rankingową zgodnie z uzyskaną punktacją, którą 
przedstawia Burmistrzowi  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy 
podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

6. O sposobie załatwienia wniosku wnioskodawca powiadamiany jest w terminie do 30 listopada 
danego roku.

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr LI/599/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 
2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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