PROJEKT

UCHWAŁA NR XV/.../20
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej wraz
z punktacją, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zacharczyk

Załączniki Nr 1 do uchwały Nr XV/.../20
Rady Gminy Łomża
z dnia .................... 2020 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
§ 1. Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Filipów,
w ramach której 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
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
§ 2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy
warunków życia społeczności.
§ 3. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może wystąpić
grupa licząca co najmniej 5 mieszkańców Gminy Łomża bezpośrednio lub za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
§ 4. Mieszkańcy występujący w wnioskiem bezpośrednio, wybierają spośród siebie reprezentanta
ich interesów przed organem gminy.
§ 5. W celu rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej "Inicjator" składa do Wójta Gminy Łomża
wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w sekretariacie Urzędu
Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wniosek składa
się w formie pisemnej.
§ 7. Składany wniosek weryfikowany jest pod kątem zgodności zgłaszanej inicjatywy z zakresem
zadań określonych w art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Zlecenie realizacji zadań w trybie inicjatywy
lokalnej odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 8. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kopię aktualnego odpisu z właściwego
organu rejestracyjnego (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany) czyli kopię aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub
ewidencji, bądź wydruk odpisu z KRS pobrany ze strony: https://ems.ms.gov.pl;
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne
oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą
reprezentowane.
§ 9. W przypadku inicjatywy lokalnej planowanej do realizacji we współpracy z innym
podmiotem do wniosku należy dołączyć umowę partnerską.
§ 10. Współudział Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej może polegać na:
1) świadczeniu pracy społecznej;
2) świadczeniach pieniężnych;

3) świadczeniach rzeczowych - dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski,
transportowe, sprzęt, materiały - niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

usługi

§ 11. Współudział Gminy Łomża w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:
1) finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów usług i materiałów niezbędnych do realizacji
inicjatywy lokalnej - w zakresie możliwości Gminy Łomża;
2) rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu, narzędzi oraz dostarczenie materiałów niezbędnych do
realizacji inicjatywy lokalnej - w zakresie możliwości Gminy Łomża;
3) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowaniu niezbędnej do przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej dokumentacji m.in. harmonogramu i kosztorysu - w zakresie możliwości
Gminy Łomża.
§ 12. Wójt Gminy Łomża powoła zespół do oceny wniosków i ustali zasady jego pracy.
§ 13. Wskazany w § 12 zespół może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym
terminie dodatkowych wyjaśnień, dokumentów lub informacji. Niezłożenie wskazanych dokumentów,
wyjaśnień i informacji w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie złożonego wniosku
o inicjatywę lokalną bez rozpatrzenia.
§ 14. Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej wraz z punktacją
określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 15. Ostatecznej akceptacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej dokonuje Wójt Gminy Łomża.
§ 16. Po rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest w terminie określonym
w Kodeksie postępowania administracyjnego, o sposobie jego załatwienia.
§ 17. Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy
Łomża.
§ 18. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej są realizowane do
wysokości środków ustalonych na inicjatywy lokalne w budżecie Gminy Łomża na dany rok.
§ 19. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu ujawnione zostaną nowe
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się
z zadeklarowanego wkładu własnego.
§ 20. Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Łomża.
§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się: ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm) oraz
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn.zm).

Załączniki Nr 2 do uchwały Nr XV/.../20
Rady Gminy Łomża
z dnia .................... 2020 r.
Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej w punktacją
Kryteria oceny wniosku
I.Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Gminy
II.Zasięg społeczny
III. Forma udziału mieszkańców
Świadczenia pracy społecznej
Świadczenia rzeczowe
Świadczenia pieniężne
IV.Wkład własny w postaci pracy społecznej
Do 50 godz. pracy społecznej
Od 51 do 100 godz. Pracy społecznej
Powyżej 100 godz. Pracy społecznej
V.Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania
Do 10% wartości zadania
11% - 30% wartości zadania
31% - 50% wartości zadania
51% - 75% wartości zadania
Powyżej 75% wartości zadania
VI.Udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacji zadania (w przypadku zadań
inwestycyjnych)
Dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o
pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy
Koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania
VII.Stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania
Maksymalna liczba punktów

Maksymalna
liczba
punktów
1-3
1-5
3
2
1
2
4
6
1
2
3
4
5
1-4
1
1-3
30

