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Uchwała Nr 101/XI/11 
Rady Gminy w Nowym Duninowie 

z dnia 29 grudnia 2011 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) mieszkańcach – rozumie się przez to mieszkańców gminy Nowy Duninów; 

2) Gminie – rozumie się przez to gminę Nowy Duninów;  

3) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Nowy Duninów; 

4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Nowy Duninów; 

5) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to złożenie przez mieszkańców  
gminy Nowy Duninów, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji lub podmiotu,  
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, wniosku o realizację zadania publicznego 
zgodnie  
z art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

6) wniosku – rozumie się przez to wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

7) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 

8) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 
2. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składanych Gminie Nowy Duninów przez jej 
mieszkańców bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zm.). 

3. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie 
określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 ustawy. 

 
 

§ 2 

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej winien zawierać 
w szczególności: 

1) nazwę i opis zadania, 



2 

 

2) termin realizacji, 

3) informacje o mieszkańcach składających wniosek, w tym imiona i nazwiska osób 
reprezentujących grupę mieszkańców składających wniosek, 

4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania, 

5) zobowiązania wnioskodawców w zakresie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych 
albo świadczenia pracy społecznej przy realizacji zadania, 

6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym: 

a) całkowity koszt, 

b) wnioskowaną wysokość środków z budżetu gminy, 

c) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania, 

7) informację o liczbie osób, którym służyć będzie wykonane zadanie, 

8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu osób prawnych, 
a w przypadku osób fizycznych, podpisy osób wskazanych w trybie ust. 2 pkt 2. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, statut lub inny dokument organizacyjny, z którego wynikają zadania 
statutowe podmiotu, dokument rejestracyjny podmiotu, pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli, oświadczenia osoby upoważnionej do składania w imieniu 
organizacji oświadczeń woli, oświadczenia o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą 
składek oraz obowiązkowych należności publiczno-prawnych, 

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i grup mieszkańców 
pisemne oświadczenie wszystkich wnioskodawców potwierdzające ich 
zaangażowanie w realizację zadania, o które wnioskują oraz wskazujące osobę lub 
osoby, przez które będą reprezentowani. 

3. Wniosek składany jest w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie w sekretariacie (pok. 11), 
na formularzu, którego wzór określony zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami ustawy lub warunków 
określonych przepisami niniejszej uchwały, wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia wniosku lub złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień 
albo dokumentów. 

§ 3 

1. Wójt Gminy dokonuje wyboru oferty w oparciu o kryteria wymienione w § 4. 

2. Wójt Gminy może powołać zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych, który 
dokonuje formalnej i merytorycznej oceny składanych wniosków. 

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy informowani są na piśmie, w terminie 
30 dni od daty jego wniesienia. 

§ 4 

Ocena wniosku dokonywana jest biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe: 

1) celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, 

2) koszty realizacji zadania, 

3) liczby uczestników inicjatywy lokalnej oraz wysokość ich udziału w kosztach realizacji 
zadania na poziomie nie niższym niż 30 %, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu 
pracy społecznej, 



3 

 

4) wysokość środków z budżetu Gminy Nowy Duniów, potrzebnych do realizacji zadania, 
a także ewentualne koszty eksploatacji ponoszone przez Gminę, po zrealizowaniu 
zadania, 

5) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku, 

6) ocenę przedstawionego we wniosku całkowitego kosztu do zakresu rzeczowego 
zadania oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę przy 
uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku. 

§ 5 

1. W przypadku przyjęcia wniosku o realizację zadania, wspólnie z wnioskodawcą, 
opracowywane są dokumenty niezbędne do wykonania zadania, w tym harmonogram i 
kosztorys, a następnie zawierana jest umowa o realizację zadania, do której zastosowanie 
mają przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Gmina może odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe 
okoliczności uniemożliwiające realizację zadania, bądź wnioskodawca nie wywiąże się z  
zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej. 

3. Zadania przyjęte do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych, ujęte we wnioskach 
składanych w danym roku budżetowym, mogą być realizowane w tym samym roku 
budżetowym lub w roku następnym. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


