
Projekt

z dnia  15 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 22 marca 2019 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywą lokalną w rozumieniu niniejszej uchwały są różne formy współpracy Gminy Hyżne z jej 
mieszkańcami, w celu realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej należących do zadań gminy.

3. Zadania publiczne podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą 
uchwałą, obejmują zadania opisane wart. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się w formie 
pisemnej do Wójta Gminy Hyżne.

2. Wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez wnioskodawców (mieszkańców Gminy Hyżne), bądź 
za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać 
w szczególności:

a) nazwę i opis zadania publicznego,

b) termin realizacji,

c) informację o wnioskodawcy,

d) określenie miejsca realizacji zadania,

e) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

f) określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy lokalnej, w tym liczby osób, którym będzie 
służyć realizacja zadania,

g) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

- całkowity koszt,

- wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

- oświadczenie o wkładzie własnym wnioskodawcy (środki finansowe, robocizna świadczona przez 
wnioskodawcę bądź świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy 
inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej),

- informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania,

h) informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych przez wnioskodawcę we współpracy 
z administracją publiczną.
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2. Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

a) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - statut oraz nr 
KRS,

b) w przypadku osób fizycznych - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich 
zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

§ 4. 1. Do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny wniosku o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej Wójt Gminy Hyżne zarządzeniem powołuje trzyosobową Komisję ds. oceny 
wniosku złożonego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Wyznaczona komisja, o której mowa w ust. 1:

a) dokonuje analizy wniosku kierując się następującymi kryteriami:

- celowością inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

- kalkulacją koszów realizacji zadania publicznego i możliwości jego realizacji przez Wnioskodawcę,

- wkładu własnego wnioskodawcy w realizację zdania, w szczególności środki finansowe zgromadzone 
przez wnioskodawcę, robocizna, świadczenia rzeczowe,

- liczbą osób, którym będzie służyć realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej,

- ocena skuteczności inicjatywy w zaspokajaniu celów i potrzeb społeczności lokalnej,

b) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni,

c) przedstawia Wójtowi Gminy Hyżne protokół zawierający ocenę wniosku, w celu podjęcia ostatecznej 
decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji.

3. Wójt Gminy Hyżne informuje Wnioskodawcę niezwłocznie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

4. Po akceptacji przez Wójta Gminy Hyżne wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej Komisja, o której mowa w ust. 1 we współpracy z Wnioskodawcą określa termin sporządzenia 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym opracowuje harmonogram 
i kosztorys realizacji zadania, które są integralną częścią umowy o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej.

§ 5. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy zawiera się umowę z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
Umowa zawiera w szczególności:

a) opis współfinansowanego zadania,

b) sposób realizacji zadania i termin jego realizacji,

c) harmonogram realizacji zadania publicznego,

d) kosztorys,

e) charakter i wysokość udziału Wnioskodawcy, sposób zabezpieczenia udziału i gwarancji jego pokrycia,

f) tryb kontroli i wykonania zadania,

g) termin i sposób rozliczenia zadania.

2. Gmina Hyżne może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności 
uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z deklarowanego wkładu 
finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

§ 6. Informację o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Hyżne.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 1817 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 prawdziwą 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 Hyżne w zakresie danego zadania publicznego.

Uchwała określa szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, które zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury oceny wniosków.

W związku z powyższym, aby zapewnić właściwą realizację przepisów ustawowych, koniecznym jest
podjęcie uchwały Rady Gminy Hyżne, która określi tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków.
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