
UCHWAŁA NR XLIX/307/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 
z dnia 28 grudnia 2022 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 

2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Określa się „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                              Leszek Bożek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XLIX/307/2022 
Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 
 

 

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA 

PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

 

§ 1. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest formą współpracy Gminy Miasto 

Łaskarzew (dalej jako Miasto) z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 

na rzecz społeczności lokalnej Łaskarzewa. 

 

 

§ 2. Wnioskodawca oraz przedmiot inicjatywy lokalnej musi spełniać kryteria określone w art. 19b ust. 

1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1327) zwanej dalej ustawą.  

 

§ 3. 1. Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców 

na terenie Miasta. 

2. W przypadku, gdy zadanie realizowane jest na terenie niestanowiącym własności Miasta, 

wnioskodawca musi zapewnić Miastu prawo dysponowania nieruchomością - użyczenie. 

 

§ 4. 1. Wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej można składać cały rok, przy czym 

realizacja inicjatywy lokalnej nie może być dłuższa niż rok kalendarzowy. 

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji. 

3. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w danym roku budżetowym mogą być zgłaszane w 

kolejnych latach. 

4. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej rozpatruje Burmistrz Miasta Łaskarzew, oceniając je na 

podstawie szczegółowych kryteriów oceny wniosku zawartych w §5. 

 

§ 5. Oceny wniosku dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują: 

1) Celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej: 0-5 pkt. 

2) zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: 0-5 pkt; 

3) udział środków budżetowych Miasta w całkowitych kosztach inicjatywy (sumie świadczeń: pracy 

społecznej, pieniężnych, rzeczowych): 

a) 0-20 %: 6 pkt, 

b) 21-30 %: 5 pkt, 

c) 31-40 %: 4 pkt, 

d) 41-50 %: 3 pkt, 

e) 51-60 %: 2 pkt, 

f) 61-70 %: 1 pkt; 

g) powyżej 70%: 0 pkt. 

4) udział oszacowanej kwotowo wartości pracy społecznej w kosztach własnych Wnioskodawcy 

(szacowania dokonuje Wnioskodawca przy użyciu wiarygodnych, rzetelnych narzędzi stosowanych do 

kosztorysowania inwestycji): 

a) 81-100 %: 7 pkt, 

b) 71-80 %: 6 pkt, 

c) 61-70 %: 5 pkt, 

d) 51-60 %: 4 pkt, 

e) 41-50 %: 3 pkt, 

f) 31-40 %: 2 pkt, 

g) 21-30%: 1 pkt, 

h) 0-20 %: 0 pkt; 

5) udział finansowy Wnioskodawcy w jego kosztach własnych: 



a) 81-100 %: 7 pkt, 

b) 71-80 %: 6 pkt, 

c) 61-70 %: 5 pkt, 

d) 51-60 %: 4 pkt, 

e) 41-50 %: 3 pkt, 

f) 31-40 %: 2 pkt, 

g) 21-30%: 1 pkt, 

h) 0-20 %: 0 pkt; 

6) udział rzeczowy Wnioskodawcy w jego kosztach własnych (szacowania dokonuje Wnioskodawca 

przy użyciu wiarygodnych, rzetelnych narzędzi stosowanych do kosztorysowania inwestycji): 

a) 81-100 %: 7 pkt, 

b) 71-80 %: 6 pkt, 

c) 61-70 %: 5 pkt, 

d) 51-60 %: 4 pkt, 

e) 41-50 %: 3 pkt, 

f) 31-40 %: 2 pkt, 

g) 21-30%: 1 pkt, 

h) 0-20 %: 0 pkt; 

7) stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami złożonymi przez 

wnioskodawcę): 

a) inicjatywa nie wymagająca prac przygotowawczych lub inicjatywa zawierająca kompletną 

dokumentację projektową, w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia – 7 

punktów, 

b) inicjatywa posiadająca opracowaną szczegółową koncepcję, kiedy nie jest wymagany projekt 

budowlany, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę - 5 punktów, 

c) inicjatywa wymagająca opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru budowy – 3 

punkty, 

d) inicjatywa wymagająca opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę - 

1 punkt. 

 

§ 6. 1. Burmistrz Miasta Łaskarzew w ramach prowadzonego postępowania może wzywać do składania 

brakujących dokumentów i składania dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień w odpowiednio 

zakreślonym w tym celu terminie nie krótszym niż 7 dni. 

2. O dokonanej ocenie Burmistrz Miasta Łaskarzew informuje Wnioskodawcę niezwłocznie po jej 

zakończeniu. 

 

§7. 1. Pozytywnie zaopiniowany będzie wniosek, który uzyskał minimum 20 punktów. 

2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wymagają wkładu 

finansowego Miasta, mogą być realizowane wyłącznie pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie 

Miasta środków niezbędnych na sfinansowanie ich realizacji. 

 

§8. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określi w drodze 

zarządzenia Burmistrz Miasta Łaskarzew. Formularz wniosku ma charakter fakultatywny i nie musi być 

wykorzystany przez Wnioskodawcę w procesie składania wniosku. 

 

§ 9. Po przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji oraz ewentualnym zabezpieczeniu w budżecie 

Miasta środków niezbędnych na sfinansowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Burmistrz Miasta Łaskarzew podpisuje z Wnioskodawcą umowę na czas określony o wykonanie 

inicjatywy lokalnej o której mowa w art. 19 d ustawy. 

 

§ 10. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń 

urzędu. 
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