
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/315/2022 

RADY GMINY ŻEGOCINA 

z dnia 27 października 2022r. 

 

 

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, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz 559 ze. zm.), art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia               2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.)  

Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje: 

§1 

Przyjmuje Regulamin określający tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina. 

 

§3 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do Uchwały Nr XLIII/315/2022 
                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Żegocina 

                                                                                                                                                                                          z dnia 27 października 2022r. 
 

 
 

 

Regulamin określający tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

§1 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Gminy Żegocina z jej 

mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy 

Żegocina. 

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do 

zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia lokalnej 

społeczności. 

3. W oparciu o niniejszą uchwałę mogą być realizowane zadania publiczne wyłącznie na terenie 

Gminy Żegocina wymienione w art.19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

§2 

1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mogą składać mieszkańcy 

gminy w sposób i w zakresie określonym w art.19b ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane wnioski, które będą realizowane w trakcie 

jednego roku budżetowego. 

§3 

1. Udział wkładu własnego wnioskodawcy w inicjatywie lokalnej może polegać na świadczeniu: 

1) pracy społecznej, 

2) pieniężnym, 

3) rzeczowym. 

2. Udział Gminy Żegocina w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć 

charakter: 

1) rzeczowy, 

2) organizacyjny, 

3) finansowy- który nie może być większy niż 50% wartości całego zadania. 

3. Wartość zaangażowanych środków finansowych Gminy Żegocina w realizację pojedynczego 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 2 500,00 zł. 



 

§4 

1. Podstawą realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku, będącego 

wnioskiem w rozumieniu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

2. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków. 

3. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej należy składać do Wójta Gminy 

Żegocina 30 dni przed planowaną datą realizacji zadania: 

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina na Dzienniku Podawczym, 

2) listownie na adres Urząd Gminy Żegocina 32-731 Żegocina 316. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia przez Gminę Żegocina. 
 

 

§5 

1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Wójt Gminy. 

2. Wójt dokonuje oceny wniosków, biorąc pod uwagę kryteria szczegółowe, o których mowa w §6. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia. 

 

 §6 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej 

Nazwa inicjatywy lokalnej  

Data złożenia wniosku  

Numer wniosku  

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Czy złożony przez uprawnionych wnioskodawców  

Czy zadanie zgodne z art.19b o działalności pożytku publicznego 

oraz art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 

 

Czy złożone zgodnie z  terminem § 4 ust.3 

Regulaminu 

 

Czy podpisane przez osoby uprawnione  

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

L.p 

 

Kryterium Liczba punktów możliwa do 

uzyskania 

1. Celowość inicjatywy/przedsięwzięcia 0-8 

2. Pomysłowość i oryginalność  inicjatywy 0-8 

 

 

3. 

 Liczba osób którym ma służyć inicjatywa: 1-5 

do 15 osób 1 

od 16-50 osób 2 

od 51-100 osób 3 

powyżej 100 osób 5 

 
4. 

 

Liczba mieszkańców popierających inicjatywę lokalną 
 

1-3 

11-30 osób 1 

31-100 osób 2 



Powyżej 100 osób 3 

 

 

5. 

 
Wielkość wkładu osobowego w realizacji inicjatywy 

lokalnej 

 

 0-6 

Do 20% 0 

Od  21%  do 60% 3 

 Powyżej  60% 6 

 

 

6. 

 Wkład rzeczowy w realizacji inicjatywy lokalnej 0-2 
TAK 2 

NIE 0 

 

 

7. 

Wielkość wkładu finansowego wykorzystana do 

realizacji inicjatywy lokalnej 
0-6 

Do 20% 0 

Od 21% do 60% 3 

Powyżej 60% 6 

8. Realność realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej 0-2 

  RAZEM: MAX 40 PKT 
 

 

 §7 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy zawiera z wnioskodawcą umowę na 

wykonanie inicjatywy lokalnej określającą wzajemne prawa i obowiązki. 
§8 

Nadzór nad realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi Wójt Gminy 

Żegocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) organ stanowiący gminy określa,  

w drodze uchwały, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej. 

 W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, 

bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

w/w ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu 

terytorialnego, na terenie, której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa  

art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, 

kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, 

edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym 

zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego, rewitalizacji. 

 Przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały został skonsultowany z mieszkańcami oraz 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego. 
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