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Poz. 7394
UCHWAŁA NR L/457/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie określenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadana publicznego
Gminy Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)Rada Miasta Bochnia
uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy
Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/451/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik do uchwały Nr L/457/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 18 października 2018 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia
w ramach inicjatywy lokalnej
§ 1. 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
-

Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Bochnia;

-

Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bochnia;

-

Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Bochnia;

-

Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;

-

Inicjatywie lokalnej - należy przez to rozumieć formę współpracy Gminy z jej mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;

-

Inicjatorze - należy przez to rozumieć grupę co najmniej 10 mieszkańców Gminy,
występującą - bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust. 3 Ustawy - z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b
ust. 1 Ustawy, nieprzewidziane do realizacji w innym trybie.
3. W przypadku, gdy do realizacji inicjatywy lokalnej konieczne jest wykorzystanie gruntów nie będących
własnością Gminy, niezbędne jest dołączenie do wniosku zgody właściciela /dysponenta terenu objętego
propozycją inicjatywy lokalnej na wykorzystanie/użyczenie tego terenu do celów jej realizacji –
z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Inicjatywa lokalna o charakterze inwestycyjnym może być realizowana wyłącznie na gruntach
stanowiących własność Gminy.
§ 2. 1.
W celu uruchomienia postępowania w sprawie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej,
Inicjator składa do Burmistrza wniosek, stanowiący wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.
2. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (za datę złożenia wniosku
przyjmuje się datę jego wpływu do Urzędu).
3. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej można składać w każdym czasie, jednak wskazane jest złożenie
wniosku w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym Inicjator przewiduje realizację
zadania. Wnioski złożone w innym terminie rozpatrywane będą wyłącznie w oparciu o możliwości finansowe
Gminy.
4. Wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Burmistrz.
§ 3. 1. Wkład Inicjatora w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, może polegać na
świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
2. Wkład Gminy w inicjatywę lokalną może mieć charakter finansowy, rzeczowy lub organizacyjny
3. Całkowita wartość środków zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę nie może przekroczyć
80% całkowitej wartości realizacji przedsięwzięcia.
4. Wartość zaangażowanych środków finansowych Gminy w realizację pojedynczego przedsięwzięcia
w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 5000 zł.
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§ 4. 1. Złożone wnioski przekazywane są do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta celem poddania ich
ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa się Inicjatora do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje
pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
2. Oceny merytorycznej wniosku poprawnego pod względem formalnym dokonuje się
w oparciu o następujące kryteria i punktację:
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Kryterium
Zgodność inicjatywy lokalnej z z zakresem określonym w § 1 ust. 2
Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego Gminy Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej
Celowość przedsięwzięcia z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej
– znaczenie zadania dla rozwiązywanie występujących problemów społ.,
jego wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i integrację społeczności
lokalnej
Innowacyjność proponowanego przedsięwzięcia i nowatorski charakter
zastosowanych rozwiązań – skierowanie działań na rozwiązywanie
problemów
i zaspokajanie potrzeb dotychczas niezauważanych lub pomijanych,
wdrażanie nowych, niestandardowych rozwiązań w procesie realizacji
inicjatywy
Wpisywanie się inicjatywy w dokumenty strategiczne Gminy
– zgodność z zapisami np. Strategii Rozwoju Gminy, Gminnego Programu
Rewitalizacji, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych itp.
Zasięg oddziaływania inicjatywy
– liczba mieszkańców bądź grupa społeczna, na których/którą oddziaływać
będzie zrealizowane przedsięwzięcie, obszar miasta objęty działaniami
Trwałość efektów realizacji inicjatywy lokalnej
– trwałość korzyści wynikających z realizacji inicjatywy, ich długofalowość,
wykraczanie poza okres realizacji, skutkowanie trwałymi, pozytywnymi
zmianami
Udział Inicjatora w całkowitej wartości realizowanej inicjatywy:
wkład finansowy + wkład pracy społecznej w przeliczeniu na zł + wkład
rzeczowy (np. wartość dokumentacji, sprzętu, materiałów) w przelicz. na zł
(przy punktacji: do 20% - 0 pkt; powyżej 20% do 25% włącznie – 2 pkt;
pow. 25% - 40% wł. – 4 pkt; pow. 40% do 60% wł. – 6 pkt;
pow. 60% do 80% wł. – 8 pkt; pow. 80% – 10 pkt)
Prawidłowość kalkulacji kosztów
– kwalifikowalność kosztów, realność i klarowność kalkulacji
Racjonalność i spójność
– racjonalność działań, ich spójność z harmonogramem i kosztorysem,
realność realizacji
Zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia:
gdzie:
1 pkt – przedsięwzięcie na etapie pomysłu, z ogólnym opisem;
7 pkt – przedsięwzięcie szczegółowo opisane, zaplanowane i skalkulowane,
posiadające kompletną dokumentację itp.,
przygotowane do
realizacji
SUMA
Kryterium dodatkowe – rozwiązywanie ważnych problemów
społecznych:
- inicjatywa skierowana do grup zagrożonych wykluczeniem
- inicjatywa ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa w mieście
SUMA

Punktacja
TAK/NIE

0 – 12
(min. 5)

0-8

0 -2

0–4
(min. 1)

0–4
(min. 1)

0 – 10
(min. 2)

0–4
(min. 1)
0 – 10
(min. 4)

1-7

maks. 61

3
3

OCENA
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§ 4. 1. Podstawą do ustalenia priorytetów przedsięwzięć będą te wnioski, którym przyznano największą
liczbę punktów.
2. Rekomendowane do realizacji są wnioski, które otrzymają ocenę co najmniej 35 pkt, jednak ostateczną
decyzję, które wnioski i przy jakiej wielkości zaangażowania finansowego Gminy będą realizowane podejmuje
Burmistrz.
3. Burmistrz informuje pisemnie Inicjatora o:
1)
2)

pozytywnej ocenie wniosku i zakwalifikowaniu inicjatywy do realizacji;
odmowie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, podając powody
negatywnego rozpatrzenia.

§ 5. Burmistrz określi w drodze zarządzenia rekomendowane wzory wniosku o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz sprawozdania z realizacji inicjatywy, które będą możliwe do
wykorzystania przez Inicjatora.
Burmistrz określi również ramowy wzór umowy o realizację inicjatywy lokalnej, a także wzór Karty
oceny formalnej oraz – w oparciu o kryteria określone w § 4 ust. 2 - wzór Karty oceny merytorycznej
wniosku o realizację inicjatywy.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

