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UCHWAŁA NR XVIII/251/16
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie 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 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej w Mieście i Gminie Strzelin.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie;
2) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o realizację w ramach inicjatywy lokalnej zadania publicznego
w zakresie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy;
3) inicjatywie lokalnej - należy przez to rozumieć formę współpracy Miasta i Gminy Strzelin z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;
4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz art. 3
ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Strzelin;
5) wnioskodawcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta i Gminy Strzelin, którzy bezpośrednio
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych składają wniosek.
§ 3. 1. Wniosek składa się w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
2. Wniosek może zostać złożony przez wnioskodawców bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych.
§ 4. 1. Ocena wniosku dokonywana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na podstawie kryteriów:
1) obszaru działania;
2) zakresu oddziaływania na społeczność lokalną;
3) zgodności z dokumentami strategicznymi i planami Miasta i Gminy Strzelin;
4) formy udziału wnioskodawców w realizacji zadania;
5) wkładu własnego wnioskodawców w formie pracy społecznej;
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6) wkładu własnego wnioskodawców w formie udziału rzeczowego;
7) zaangażowania środków finansowych Miasta i Gminy Strzelin;
8) stanu przygotowania lub realizacji zadania;
9) celowości realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
2. Uszczegółowienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz odpowiadającą im
punktację, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek, który w wyniku oceny otrzyma mniej niż 20 punktów, nie może zostać uwzględniony.
§ 5. Po dokonaniu oceny wniosku, Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przeprowadza analizę możliwości
zaangażowania środków budżetowych oraz rzeczowych Miasta i Gminy Strzelin i powiadamia
wnioskodawców o jego uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu.
§ 6. 1. Po uwzględnieniu wniosku, zadanie publiczne nim objęte zostaje przyjęte do realizacji w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. O kolejności przyjęcia do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, zadań publicznych objętych
wnioskami decyduje liczba punktów uzyskanych przez wnioski na etapie dokonywania oceny, o której mowa w
§ 4.
3. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisuje z
wnioskodawcami umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.
4. Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej umieszcza się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzelin.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
I. Szałajko
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/251/16
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 23 lutego 2016 r.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Kryteria oceny wniosku
Kryterium 1
Obszar działania
- rozwój społeczności lokalnej, w szczególności budowa, rozbudowa lub
remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej,
- turystyka,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- wolontariat i działalność charytatywna,
- edukacja, oświata i wychowanie,
- kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna,
- ochrona przyrody i ekologia.
Kryterium II
Zakres oddziaływania na społeczność lokalną
powyżej 200 osób
od 131-200 osób
od 71-130 osób
od 21-70 osób
do 20 osób
Kryterium III
Zgodność z dokumentami strategicznymi Gminy Strzelin
- zgodność ze Statutem Gminy i Strategią Rozwoju Gminy
- zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- zgodność z gminnymi programami profilaktycznymi i wspierającymi
Kryterium IV
Forma udziału wnioskodawców w realizacji zadania
- świadczenie pracy społecznej
- świadczenie finansowe
- świadczenie rzeczowe1
Kryterium V
Wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej
- od 51 osobogodzin
- od 21 do 50 osobogodzin
- od 5 do 20 osobogodzin
- do 5 osobogodzin
Kryterium VI
Wkład własny wnioskodawców w formie udziału rzeczowego
- powyżej 81% wartości zadania
- od 51% do 80% wartości zadania
- od 31% do 50% wartości zadania
- od 21% do 30% wartości zadania
- do 20% wartości zadania2

Liczba punktów

12
7
6
3
2
2
2
2

5
4
3
2
1

1
1
1

3
2
1

4
3
2
1

8
4
2
1
0

–4–
Poz. 1152
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
_______________________________________________________________________________________________________________

Kryterium VII
Zaangażowanie środków finansowych Gminy Strzelin
- do 5% wartości zadania2
- od 5% do 10% wartości zadania
- od 10% do 20% wartości zadania
- od 20% do 75% wartości zadania
- powyżej 75% wartości zadania
Kryterium VIII
Stan przygotowania lub realizacji zadania
- harmonogram rzeczowy,
- harmonogram czasowy realizacji zadania,
- wstępny szczegółowy budżet zadania wraz z metodologią obliczenia
- posiadanie dokumentacji
Kryterium IX
Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
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Gdy stanowi minimum 20 % kosztów realizacji zadania.
Wartośd całkowita zadania rozumiana jest jako suma wartości całego wkładu finansowego, rzeczowego i osobowego wszystkich
partnerów inicjatywy lokalnej.
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