
UCHWAŁA Nr LIV/463/2018 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia   12 kwietnia   2018 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. 2017 r. poz.1875 i poz.2232 oraz 2018 r. poz.130), w związku                                      

z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie (dz. U. 2018 r. poz.450) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w treści załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek nr LVII/390/2010 z dnia 30 września 

2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Daniel Dąbrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr   LIV/463/2018            

Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej 

 

1. Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta Sulejówek na formularzu, którego wzór zostanie określony zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Sulejówek. 

2. Burmistrz Miasta Sulejówek w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku przekazuje go do 

merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta bądź jednostki organizacyjnej 

Miasta Sulejówek. 

3. Właściwa komórka merytoryczna bądź jednostka organizacyjna Miasta Sulejówek: 

1) dokonuje analizy wniosku tj. ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji 

inicjatywy lokalnej oraz we współpracy z Wnioskodawcą, jej szacunkowy kosztorys                

i harmonogram realizacji zadania publicznego; 

2) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem przyczyny. 

4. Po zaopiniowaniu wniosku przez merytoryczne komisje stałe Rady Miasta Sulejówek, 

właściwa komórka organizacyjna bądź jednostka organizacyjna Miasta, dokonuje jego  

oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe: 

1) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi; 

2) wysokość udziału finansowego Wnioskodawcy w łącznych, szacunkowych kosztach 

realizacji zadania publicznego; 

3) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej; 

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany w realizację inicjatywy lokalnej przez 

Wnioskodawcę; 

5) wysokość środków zaplanowanych w budżecie Miasta na realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej; 

6) koszty eksploatacji zadania publicznego, ponoszone przez Miasto, po jego 

zrealizowaniu. 

5. Wysokość udziału finansowego Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 25% łącznych, 

szacunkowych kosztów realizacji zadania publicznego. 

6. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Burmistrz zawiera niezwłocznie                                 

z Wnioskodawcą umowę na realizację inicjatywy lokalnej. 

7. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione 

nowe okoliczności, uniemożliwiające realizację zadania publicznego bądź Wnioskodawca 

nie wywiąże się z zadeklarowanego udziału  finansowego, wkładu rzeczowego bądź 

świadczenia pracy społecznej. 

8. Inicjatywy lokalne, przyjęte do realizacji, ujęte we wnioskach składanych w danym roku 

budżetowym, mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym bądź w roku 

następnym. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 19 c ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz.450) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny 

uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 

Jednocześnie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny 

wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu 

widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Rada Miasta Sulejówek wypełniając te zapisy w dniu 

30 września 2010 r. podjęła uchwałę uchwała nr LVII/390/2010 w sprawie trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatyw lokalnych.  

W przedłożonym obecnie Radzie Miasta Sulejówek projekcie uchwały doprecyzowano 

udział finansowy Wnioskodawców w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej w wysokości co najmniej 25% łącznych, szacunkowych kosztów realizacji zadania 

publicznego. 

 

Określone w uchwale szczegółowe kryteria, w tym wielkość procentowa minimalnego 

udziału finansowego, pozwolą na wnikliwą i racjonalną pod względem ekonomicznym ocenę 

wniosku. W związku z tym należy uznać, że podjęcie uchwały w sprawie trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej  jest celowe. 

 
 

 


