Uchwała Nr 377/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 lutego 2018 roku

W sprawie: uchwalenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 z
późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchyla się Uchwałę Nr 360/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców Miasta
Józefowa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego.
Uchylenie podjętej w dniu 7 grudnia 2017 r. Uchwały Nr 360/VII/2017 r. wynika z
konieczności usunięcia elementów dublujących się z treścią ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne i celowe.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 377/VII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 lutego 2018 roku
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
Inicjatywy lokalnej
I.

Postanowienia ogólne
§1.
1. Inicjatywa Lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Miasta Józefowa, w ramach której jego mieszkańcy, mogą wnioskować o
realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć
zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
§2.

1. Inicjatywy Lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich
mieszkańców na terenie Miasta Józefowa.
2. Działania inwestycyjne realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być
prowadzone wyłącznie na terenie będącym własnością miasta.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Inicjatywy Lokalnej
określi uchwała budżetowa na dany rok.

II. Współudział w realizacji inicjatywy lokalnej
§3.
1. Wysokość udziału Miasta Józefowa oraz Inicjatora w zadaniu publicznym
realizowanym w ramach Inicjatywy Lokalnej oraz zasady rozliczania
poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnej umowie
pomiędzy tymi podmiotami.
2. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w Inicjatywę Lokalną
przez Miasto Józefów nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów
(rozumianych jako suma świadczeń: pracy społecznej, pieniężnych i
rzeczowych).
III.

Postępowanie w sprawie inicjatywy lokalnej.
§4.
1. W celu rozpoczęcia procedury Inicjator składa w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Józefowa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
Inicjatywy Lokalnej, zwany dalej wnioskiem.

2. Do wniosku należy załączyć:
1) Dokumentację projektową (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora),
2) Projekt harmonogramu rzeczowo-czasowego,
3) Projekt kosztorysu zadania,
4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu z KRS lub innego
właściwego rejestru lub z ewidencji potwierdzającej status prawny
Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem organizacji
pozarządowej bądź innego podmiotu,
5) Wykaz mieszkańców popierających inicjatywę, zawierający imię,
nazwisko, PESEL, adres i podpis.
6) W przypadku, gdy Inicjatorem jest grupa mieszkańców we wniosku należy
wskazać osoby upoważnione do reprezentowania, do podpisania umowy o
wykonanie zadania publicznego oraz składania oświadczeń woli w imieniu
Inicjatora (maksymalnie 3 osoby).
3. Wniosek powinien być poparty przez minimum 25 mieszkańców.
4. Wniosek może być złożony w terminie do 31 marca i 10 września każdego
roku.
5. Burmistrz Miasta dekretuje wniosek do
merytorycznej komórki
organizacyjnej w celu dokonania szczegółowego sprawdzenia wniosku oraz
określenia, jakie ewentualnie dokumenty należy złożyć dodatkowo, aby
wniosek mógł być rozpatrywany.
6. Merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu dokonuje oceny wniosku w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku komórka merytoryczna
wzywa Inicjatora do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
8. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez merytoryczne komórki organizacyjne,
Burmistrz Miasta kieruje wniosek do przewodniczącego Zespołu ds.
Wspierania Inicjatyw Lokalnych, który zwołuje niezwłocznie posiedzenie.
9. Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, zwany dalej Zespołem, powołuje
Burmistrz Miasta Józefowa w drodze zarządzenia.
10. W skład Zespołu wchodzi 5 osób: po 2 przedstawicieli Rady Miasta Józefowa i
Burmistrza Miasta Józefowa oraz 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych
lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
11. Przewodniczącego Zespołu i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Zespół
spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
12. Kadencja Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych kończy się z upływem
kadencji Rady Miasta Józefowa.
13. Zespół wydaje opinię w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
14. Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych opiniując wniosek:
1) Dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości
realizacji Inicjatywy Lokalnej,

2) W razie potrzeby wzywa Inicjatora do uzupełnienia brakujących danych
bądź dokumentów w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania
3) Udziela rekomendacji oceniając wniosek biorąc pod uwagę jego celowość
z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria
określone w §5.,
4) Przekazuje uwagi i wniosek wraz ze stanowiskiem Zespołu ds. Wspierania
Inicjatyw Lokalnych Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5.
1. Kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy
Lokalnej:
1) Celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej 0-5 punktów,
2) Zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi
Miasta Józefowa 0-2 punktów:
- przewidziane i zgodne z planami i strategiami – 2 pkt,
- nieprzewidziane w planach i strategiach, ale zgodne z nimi – 1 pkt,
- niezgodne z planami i strategiami – 0 pkt,
3) Liczba mieszkańców zgłaszających wniosek oraz liczba osób, którym będzie
służyć inicjatywa społeczna 1-5 punktów
-powyżej 1000 osób – 5 pkt,
- 501-1000 osób – 4 pkt,
- 301-500 osób – 3 pkt,
- 101-300 osób – 2 pkt,
- 25-100 osób – 1 pkt,
4) Wkład finansowy Inicjatora, który stanowią:
a) Udział finansowy 0-5 punktów:
- 81% - 100% - 5 pkt,
- 61% - 80% - 4 pkt,
- 41% - 60% - 3 pkt,
- 21% - 40% - 2 pkt,
- 1% - 20% - 1 pkt,
- 0% - 0 pkt
b) Udział rzeczowy – w szczególności dokumentacja projektowa, materiały i
urządzenia niezbędne do realizacji zadania 0-5 punktów:
- 81% - 100% - 5 pkt,
- 61% - 80% - 4 pkt,
- 41% - 60% - 3 pkt,
- 21% - 40% - 2 pkt,
- 1% - 20% - 1 pkt,
- 0% - 0 pkt
c) Wkład pracy społecznej 0-5 punktów:
- 81% - 100% - 5 pkt,
- 61% - 80% - 4 pkt,
- 41% - 60% - 3 pkt,

- 21% - 40% - 2 pkt,
- 1% - 20% - 1 pkt,
- 0% - 0 pkt
5) Udział finansowy Miasta Józefowa niezbędny do realizacji zadania oraz
ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Miasto Józefów w konsekwencji
realizacji zadania 1-6 punktów:
- do 20% - 6 pkt,
- do 30% - 5 pkt,
- do 40% - 4 pkt,
- do 50% - 3 pkt,
- do 60% - 2 pkt,
- do 85% - 1 pkt
2. Za każde kryterium wymienione w ust. 1 Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych
opiniujący wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
przyznaje punkty.
3. O kolejności realizacji wniosku decyduje ilość uzyskanych punktów oraz możliwości
finansowe Miasta.
4. Wnioski, którym przyznano mniej niż 17 punktów nie będą brane pod uwagę.
§6.
1. Po dokonaniu oceny i rekomendacji wszystkie wnioski przekazywane są Burmistrzowi
Miasta Józefowa.
2. Burmistrz Miasta Józefowa dokonuje oceny wniosku, nie później niż w terminie 7 dni
od daty jego zaopiniowania przez Zespół.
§7.
1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej jest
zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej
pomiędzy Miastem Józefów a Inicjatorem.
2. Przygotowanie umowy o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy
Lokalnej, nadzór nad wykonaniem zadania oraz rozliczeniem realizacji zadania należy
do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Józefowa właściwej do realizacji danej
Inicjatywy Lokalnej.
§8.
Informację o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do
publicznej wiadomości w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

