
UCHWAŁA NR LXII/526/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2)), Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów. 

§ 2. 

Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, obejmują zadania określone 
w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. 

1. Wniosek, w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się w Urzędzie 
Miasta i Gminy Staszów. 

2.  Wniosek powinien być złożony przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy Staszów. 

3.  Wniosek może być złożony na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

4.  Do wniosku o którym mowa w ust.1 powyżej stosuje się odpowiednio, tryb określony przez ustawę z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

§ 4. 

1. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na następny rok 
budżetowy odbywa się w terminie do 30 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust 2. 

2.  Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 
budżetowy 2018 odbywa się w terminie do 30 września 2018 roku. 

3.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatywy lokalnej określi uchwała 
budżetowa na dany rok. 

4.  Wnioski złożone po wyczerpaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

5.  O wyczerpaniu środków, organizacje pozarządowe i mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

§ 5. 

1. Ocena wniosków sporządzona jest na podstawie kryteriów: 

1) celowości wnioskowanych działań, 

2) obszaru wnioskowanych działań, 

3) zasięgu społecznego – liczba osób, którym będzie służyła inicjatywa lokalna, 

4) udziału finansowego wnioskodawcy w realizacji zadania, 

5) udziału wkładu rzeczowego wnioskodawcy w realizacji zadania, 
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6) udziału wkładu społecznego wnioskodawcy w realizacji zadania, 

7) doświadczenia w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej.

2.  Szczegółowy wykaz kryteriów, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2018 r. poz. 650
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/526/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, art. 19c ust. 1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej. 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. Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr 
LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku, w dniach od 6 kwietnia do 
13 kwietnia 2018 r. Do projektu niniejszej uchwały nie wpłynęły żadne uwagi. Protokół z przeprowadzonych 
konsultacji został opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Uchwała stanowi wypełnienie powyższego 
przepisu ustawowego. Określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr LXII/526/18

 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 30 kwietnia 2018 roku 

-WZÓR-

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
w Gminie Staszów

Imię i nazwiska / Nazwa 
wnioskodawcy

Osoba do kontaktu
(imię, nazwisko, adres, 
tel. e-mail)
Adres Wnioskodawcy 

Nazwa i cel inicjatywy 

Wskazanie  dominującego  rodzaju  zadania  publicznego,  zgodnie  z  art.19b  ust.1  ustawy  
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  który  ma  być  realizowany na  terenie  Miasta  
i Gminy Staszów: (należy zaznaczyć znakiem X rodzaj zadania, na który składany jest wniosek)

1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca
w  szczególności  budowę,  rozbudowę  lub  remont  dróg,  kanalizacji  i  sieci
wodociągowej,  stanowiących  własność  jednostek  samorządu  terytorialnego,  a
także budynków oraz obiektów małej architektury.

☐

2. Działalność charytatywna. ☐
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ☐

4. Działalność  na  rzecz  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  języka
regionalnego. ☐

5. Działalność  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego. ☐

6. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. ☐

7. Działalność  w  zakresie  nauki,  szkolnictwa  wyższego,  edukacji,  oświaty  
i wychowania. ☐

8. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki 
i krajoznawstwa. ☐

9. Działalność  w zakresie  ekologii  i  ochrony zwierząt  oraz  ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, ochrony przyrody w tym zieleni w miastach i wsiach. ☐

10. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. ☐

11. Działalność w zakresie rewitalizacji. ☐

1. Informacja o grupie inicjatywnej:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
3.  Opis zadania wraz z określeniem obszaru działalności, celu, wykonawców, adresatów: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.  Planowany  okres  realizacji  zadania  z  podaniem  kwoty  planowanego  zabezpieczenia  środków  
z budżetu Gminy Staszów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Przewidywane efekty realizacji inicjatywy lokalnej ( zarówno mierzalne, jak i  nie mierzalne):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7.  Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem inicjatywy lokalnej ( np. kwalifikacje 
wnioskodawcy w realizacji prac objętych wnioskiem).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Dotychczasowe doświadczenie w społecznej realizacji zadań:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…….
9. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie

1. 

2. 

3.

10.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy:

Lp. Rodzaj wkładu Wartość wkładu Udział procentowy

1. Wkład rzeczowy

2. Wkład pracy społecznej 

3. Wkład finansowy inicjatora

4. Planowane zaangażowanie środków 
budżetu Gminy Staszów 

RAZEM 100%

11. Udział rzeczowy wnioskodawcy (inicjatora) w koszty realizacji zadania:

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek

Koszt 
jednostkowy

Rodzaj 
miary

Wkład rzeczowy
inicjatorów

1.

2.

3.

RAZEM
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12. Udział własny w formie pracy społecznej w koszty realizacji zadania:

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek

Koszt 
jednostkowy

Rodzaj 
miary

Wkład pracy 
społecznej 
inicjatorów

1.

2.

3.

RAZEM

13. Udział finansowy wnioskodawcy (inicjatora) w realizację zadania:

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek

Koszt 
jednostkowy

Rodzaj 
miary

Wkład rzeczowy
inicjatorów

1.

2. 

3.

RAZEM

14. Planowane zaangażowanie środków z budżetu Gminy Staszów: 

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 
jednostek

Koszt 
jednostkowy

Rodzaj 
miary

Wkład rzeczowy
inicjatorów

1.

2.

3.

RAZEM

………………………………………………………………………..…..
Data i podpis Wnioskodawców

(  czytelne  podpisy  osób  składających  wniosek  albo  –  w  przypadku  złożenia  wniosku  za  pośrednictwem  organizacji  pozarządowej  –  podpisy
 i pieczęcie osób składających wniosek, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)

Załączniki:

Do wniosku należy dołączyć:

1)  pisemne  oświadczenia  mieszkańców,  których  dana  organizacja  pozarządowa  reprezentuje,  o  ich  zaangażowaniu  
w  realizację  zadania  publicznego  objętego  wnioskiem  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  Nr  1  do  wniosku;
2)  w  przypadku  wniosku  składanego  bez  pośrednictwa  organizacji  pozarządowych  -  pisemne  oświadczenia  wszystkich
wnioskodawców o ich zaangażowaniu w realizację zadania publicznego objętego wnioskiem oraz wskazujące osobę lub osoby, przez
które będą reprezentowani, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do wniosku.
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Załącznik Nr 1 
do wniosku o realizację zadania 
publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów

Oświadczenie mieszkańców potwierdzające zaangażowanie się w realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…

 (nazwa i miejsce realizacji zadania)

Oświadczenie:

My  niżej  podpisani  deklarujemy  realizację  zadania  publicznego  pod  nazwą
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...….  
i  ustanawiamy  jako  reprezentanta  organizację  pozarządową
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…………………………….  (nazwa
organizacji,  numer  rejestrowy)  reprezentowaną  przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
(funkcja,  imię  i  nazwisko  osoby/osób  upoważnionych)  oraz  upoważniamy  do  podejmowania  decyzji
 w naszym imieniu.

Lista osób składających oświadczenie:

Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania Czytelny podpis

Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

lokalu
1.

2.

3.

4.

5.

…
Oświadczenie woli:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na reprezentowanie grupy mieszkańców w zakresie realizacji w/w 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

………………………..             ……………                               …………………………….
         Miejscowość                                         data                                                               podpis reprezentanta

Jednocześnie  „Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb
niezbędnych do złożenia wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
 z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)."

………………………..             ……………                            …………………………….
          Miejscowość                                       data                                                        podpis reprezentanta
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Załącznik Nr 2 
do wniosku o realizację zadania 
publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej

Oświadczenie wnioskodawców potwierdzające zaangażowanie się w realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

…………………………………………………………………………………………………
 (nazwa i miejsce realizacji zadania)

Oświadczenie:

My  niżej  podpisani  deklarujemy  realizację  zadania  publicznego  pod  nazwą

……………………………………………………………….  i  ustanawiamy  jako  reprezentanta  osobę/y,

……………………………………………… (imię i  nazwisko,  adres korespondencyjny) oraz upoważniamy do

podejmowania decyzji w naszym imieniu.

Lista osób składających oświadczenie:

Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania Czytelny podpis

Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

lokalu
1.
2.
3.
4.
5.
…

Oświadczenie woli:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na reprezentowanie grupy mieszkańców w zakresie realizacji w/w 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
    ………………………               ……………                                             …………………….                                   
         Miejscowość                      data                                                      podpis reprezentanta

Jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do złożenia wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (zgodnie z Ustawą z
dnia  29.08.1997  roku  o  Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.  U.  
z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
          ………………………                      ……………                                                    ………………………               
                             Miejscowość                               data                                                         podpis reprezentanta

Informacja: W przypadku większej liczby stron z podpisami osób składających oświadczenie, treść oświadczenia powinna znaleźć się na
każdej stronie.
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                                                       Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/526/18

 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

- WZÓR- 

Kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w Gminie Staszów

Kryteria oceny
Maksymalna

liczba punktów

Przyznane
punkty

I CELOWOŚĆ WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ 5

II OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ  20

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
obejmującej  w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów stanowiących 
własność Gminy; budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci 
wodociągowej, stanowiących własność Gminy;

- działalności charytatywnej; 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej; 
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;

-działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego;

- działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
- działalność w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania; 
- działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa;

- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, ochrony przyrody w tym zieleni 
w miastach i wsiach;
- działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- działalność w zakresie rewitalizacji.

III ZASIĘG SPOŁECZNY – LICZBA OSÓB, KTÓRYM
BĘDZIE SŁUŻYŁA INICJATYWA LOKALNA 5

do 15 osób 1

od 16 - do 30 osób 2
od 31 do 49 osób 3

od 50 do 99 osób 4
powyżej 100 osób 5

IV UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI
ZADANIA 4

- 10 % wartości zadania 1
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- od 11 % do 30 % wartości zadania 2

- 31 %- 50 % wartości zadania  3

- powyżej 50 % wartości zadania  4

V UDZIAŁ WKŁADU RZECZOWEGO WNIOSKODAWCY 
W REALIZACJI ZADANIA 4

- 10 % wartości zadania 1
- od 11 % do 30 % wartości zadania 2
- 31 %- 50 % wartości zadania  3
- powyżej 50 % wartości zadania  4

VI UDZIAŁ WKŁADU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY 
W REALIZACJI ZADANIA 4

- 10 % wartości zadania 1
- od 11 % do 30 % wartości zadania 2
- 31 %- 50 % wartości zadania  3
- powyżej 50 % wartości zadania  4

VII DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 3

- brak doświadczenia 0
- małe 1
- średnie 2
- duże 3
RAZEM  I-VII  MAX. 45 PKT 
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