
UCHWAŁA NR .............. 

z dnia .............2019 r. 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 19c ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy 

Pysznica uchwala, co następuje: 

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

w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Pysznica. 

 

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać 

podmioty wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w formie określonej w art. 19b ust.2. 

2. Podmioty uprawnione składają wniosek o realizację zadań publicznych, w zakresie o 

których mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

§ 3. 1. Oceny wniosków Wójt Gminy Pysznica dokonuje na podstawie szczegółowych 

kryteriów, określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Ostateczną decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji, bądź odrzuceniu go z podaniem 

uzasadnienia podejmuje Wójt Gminy Pysznica. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Pysznica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr…….. 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia …………..2019 r. 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
. 

 

 
Lp. Kryterium Liczba 

punktów  

 

Maksymalna 

liczba 

punktów do 

uzyskania 

w danym 

kryterium 

 

 

1. Ocena zgodności planowanej inicjatywy lokalnej z potrzebami 

społeczności lokalnej 

 

15 

opis zgłoszonej inicjatywy lokalnej 0-3 

uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej 0-4 

opis odbiorców inicjatywy lokalnej 0-4 

planowane rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej 0-4 

2 Udział środków z budżetu gminy w całkowitych szacunkowych 

kosztach realizacji zadania 

 

5 

Powyżej 60% 

60% - 50%  

49% - 40%  

39% - 30%  

29% - 20%  

poniżej 20 %  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Liczba osób popierających inicjatywę lokalną (wyrażone w 

formie podpisów) 

5 

do 5 osób 

od 5 do l0 osób  

od 11 do 20 osób  

od 2l do 30 

od 31 do 40 osób  

powyżej 40 osób 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Udział wartości zadeklarowanej pracy społecznej 

wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego 

wsparcia finansowego gm. Pysznica 

 5 

 poniżej 20% 

do 20 %  

21% - 30%  

31% - 40%  

41% - 50%  

0 

1 

2 

3 

4 



powyżej 50 %  

 

 

5 

5. Udział wkładu finansowego wnioskodawców w 

stosunku do wnioskowanego wsparcia finansowego 

gminy Pysznica 

 5 

 poniżej 10% 

do 10% 

11% - 20%  

21% - 30%  

31% - 40%  

powyżej 40%  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6. Udział wartości wnoszonych świadczeń rzeczowych 

wnioskodawców w stosunku do wnioskowanego 

wsparcia finansowego gminy Pysznica 

 

 5 

poniżej 20% 

do 20 % 

21% - 30%  

31% - 40%  

41% - 50%  

powyżej 50%  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 Razem: 40 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach inicjatywy lokalnej mogą bezpośrednio 

lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 

w/w ustawy, złożyć wniosek o wspólną realizację zadania publicznego. Podejmowane przez 

mieszkańców inicjatywy są przedsięwzięciami pozytywnie odbieranymi przez każdą 

społeczność lokalną. Takie działania są dla społeczności lokalnych szansą rozwoju 

samorządności i budowania rzeczywistego poczucia, że można i trzeba działać dla wspólnego 

dobra. Ważnym elementem inicjatywy lokalnej jest także fakt, że na jej rzecz realizatorzy 

uwzględniać będą wkład pracy społecznej i/lub świadczenia pieniężne i/lub świadczenia 

rzeczowe, co przekłada się na zmniejszenie obciążeń budżetowych gminy Pysznica 

w zakresie realizacji danego zadania publicznego. 

 

Załącznik do uchwały określa szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

W związku z powyższym, aby zapewnić właściwą realizację przepisów ustawowych, 

koniecznym jest podjęcie uchwały Rady Gminy Pysznica, która określa tryb i szczegółowe 

kryteria oceny wniosków o realizację zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

. 


