UCHWAŁA NR XXXII/177/13
RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 28 czerwca 2013 r.
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594) i art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1)) Rada Gminy Kwidzyn
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. W budżecie Gminy Kwidzyn corocznie zabezpieczy się środki finansowe na realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr
208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/177/13
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.);
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
3) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą na obszarze Gminy Kwidzyn miejsce zamieszkania,
rozumiane zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.) jako miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu;
4) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Gminy Kwidzyn z jej mieszkańcami, w celu
osiągnięcia wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;
5) wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – należy przez to rozumieć wniosek
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, który mogą składać mieszkańcy Gminy Kwidzyn
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na
terenie Gminy Kwidzyn;
6) zadaniu publicznym realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej – należy przez to rozumieć zadanie określone
w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
7) Inicjatorze – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do złożenia wniosku o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być wszelkie przedsięwzięcia, określone w art. 19 b
ust. 1 ustawy, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców Gminy Kwidzyn, nie przewidziane do
realizacji w innym trybie.
§ 3. 1. Zobowiązanie Inicjatora jako uczestnika realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
polega na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniu pieniężnym,
3) świadczeniu rzeczowym;
2. Środki przeznaczone przez Inicjatora na realizację inicjatywy lokalnej nie mogą pochodzić z budżetu Gminy
Kwidzyn oraz budżetu jednostek podległych i zależnych Gminy Kwidzyn.
3. Zapisy ust. 2 nie dotyczą zadań publicznych realizowanych z udziałem środków unijnych.
§ 4. 1. Wsparcie Gminy Kwidzyn w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:
1) finansowy – w ramach środków finansowych ujętych w budżecie Gmina Kwidzyn zakupi materiały lub usługi
lub też wykona część robót budowlanych, niezbędnych do realizacji inicjatywy, które przekaże Inicjatorowi,
2) rzeczowy – poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej,
3) organizacyjny – poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz w zakresie doradztwa
w realizacji inicjatywy lokalnej.
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2. Gmina w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
może m. in.:
1) wykonać czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej zgodnie z przepisami ustawy – prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i inne oraz opracować
dokumentację zawierającą stosownie do rodzaju przedsięwzięcia projekty, m.in.: budowlany, wykonawczy,
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2) pokryć koszty ocen i ekspertyz, w tym opracowań środowiskowych i konserwatorskich;
3) pokryć koszty wynikające z warunków przyłączenia obiektów i urządzeń do sieci elektroenergetycznej,
wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej.
§ 5. 1. Po zrealizowaniu inicjatywy, w wyniku której powstaje środek trwały, Inicjator przenosi jako darowiznę
na rzecz Gminy Kwidzyn swój udział w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i zrzeka się
wszelkich roszczeń o zwrot poczynionych nakładów.
2. W przypadku zadań publicznych z udziałem środków unijnych, wartości dodane podlegają przepisom
programowym.
3. Inicjator może partycypować w części albo w całości kosztów eksploatacji zrealizowanej inicjatywy
lokalnej, o ile takie koszty wystąpią.
§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Inicjator składa w Urzędzie
Gminy Kwidzyn.
2. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Urzędu Gminy w trybie
ciągłym, które po uzyskaniu pozytywnej oceny podlegają realizacji w miarę posiadanych środków w budżecie
Gminy.
3. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w danym roku budżetowym nie będą rozpatrywane przy
kwalifikowaniu wniosków na rok kolejny.
§ 7. Wójt Gminy Kwidzyn opracuje przykładowy wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
§ 8. 1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest
Inicjator.
2. Za realizację obowiązków obciążających Gminę Kwidzyn, a wynikających z uchwały i umowy, o której
mowa w § 10, odpowiedzialny jest Wójt Gminy Kwidzyn.
§ 9. 1. Oceny wniosków o realizację zadania publicznego dokonuje Wójt Gminy Kwidzyn.
2. Oceny złożonych wniosków dokonuje się pod względem:
1) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności,
2) zakresu, w którym zadanie jest realizowane,
3) liczby osób zaangażowanych w realizację zadania,
4) wykonalności przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, decyzję o pozwoleniu na
budowę lub decyzję o warunkach zabudowy itp.),
5) wkładu własnego Inicjatora (jego rodzaj i wielkość),
6) liczba beneficjentów realizowanego zadania,
7) możliwości finansowe Gminy Kwidzyn,
- kierując się szczegółowymi kryteriami, określonymi w tabeli zamieszczonej w § 11.
3. Wniosek podczas oceny może uzyskać maksymalnie 59 punktów. Podstawą zatwierdzenia wniosku jest
uzyskanie co najmniej 29 pkt.
§ 10. Zatwierdzony wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19 d ustawy.
§ 11. Ustala się następujące kryteria szczegółowe oceny:
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MAKSYMAL
NA LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

1.

celowość inicjatyw z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, w tym
zgodność
wniosku
z dokumentami
strategicznymi
i planami
inwestycyjnymi
Gminy
Kwidzyn:
inicjatywa niezwiązana z innymi zadaniami prowadzonymi na terenie
Gminy
– 3 pkt
inicjatywa stanowiąca uzupełnienie zadań prowadzonych na terenie Gminy
– 5 pkt

5

2.

liczba mieszkańców, którym inicjatywa
1-10 mieszkańców – 1 pkt
11-50 mieszkańców – 2 pkt
51-100 mieszkańców – 3 pkt
101-150 mieszkańców
– 4 pkt
151-200 mieszkańców
– 5 pkt
201-250 mieszkańców
– 6 pkt
251-300 mieszkańców
– 7 pkt
301-350 mieszkańców
– 8 pkt
351-500 mieszkańców
– 9 pkt
powyżej 500 mieszkańców – 10 pkt

10

3.

4.

lokalna

będzie

służyć:

wysokość udziału finansowego Inicjatora w łącznych szacunkowych
kosztach realizacji inicjatywy lokalnej lub wkład rzeczowy Inicjatora
w realizację inicjatywy lokalnej
lub wkład pracy społecznej
zadeklarowanej przez Inicjatora (stosowane będą zaokrąglenia
matematyczne)
3,33 % kosztów całkowitych lub nakładów rzeczowych lub nakładów pracy
– 1 pkt
6,66 % kosztów całkowitych lub nakładów rzeczowych lub nakładów pracy
– 2 pkt
.
.
.
100 % kosztów całkowitych lub nakładów rzeczowych lub nakładów pracy
– 30 pkt
zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego
przedmiotem
wniosku:
dla
zadań
inwestycyjnych
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt
zadania
– 1 pkt
dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego
– 2 pkt
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz
przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem
zamiaru budowy
– 3 pkt
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz
z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy
– 4 pkt
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dla
zadań
nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania – 1 pkt
wstępny budżet zadania
– 2 pkt
wstępny szczegółowy budżet zadania
– 3 pkt
harmonogram rzeczowo-czasowy i wstępny szczegółowy budżet zadania
– 4 pkt

5.

przewidywane koszty eksploatacji środka trwałego powstałego w wyniku
realizacji zadania z inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę Kwidzyn
powyżej 5 000,00 zł w danym roku budżetowym – 1 pkt,
4 500,00 do 5 000,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
4 000,00 do 4 500,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
3 500,00 do 4 000,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
3 000,00 do 3 500,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
2 500,00 do 3 000,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
2 000,00 do 2 500,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
1 500,00 do 2 000,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
1 000,00 do 1 500,00 zł w danym roku budżetowym
–2
pkt
poniżej 1 000,00 zł w danym roku budżetowym
–10 pkt

10

suma punktów:

59
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