
UCHWAŁA NR XXXI/629/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 23 maja 2017 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, 
poz. 1817 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Inicjatywą lokalną jest każde przedsięwzięcie należące do zadań publicznych Gminy 
Mikołów, realizowane we współpracy z mieszkańcami Gminy w zakresie wskazanym w art. 19b 
ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej: Ustawą.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki 
życia mieszkańców, na rzecz których podjęta została inicjatywa lokalna.

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, mieszkańcy Gminy 
Mikołów mogą składać bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej, bądź 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

2. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Wnioskodawca składa do 
Burmistrza Mikołowa i będą one rozpatrywane i przekazywane do realizacji w ramach posiadanych 
środków finansowych w budżecie gminy.

§ 4. 1. Wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej będą podlegać ocenie na podstawie 
następujących kryteriów:
1) wkładu własnego wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 15% całkowitej wartości zadania, 

ustalonego na podstawie wyceny zadania dostarczonej przez wnioskodawcę. Wkład własny 
stanowią:
a) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
b) praca społeczna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, wyceniona na podstawie 

ogólnie obowiązujących norm,
c) wkład rzeczowy (np. dokumentacja projektu, kosztorysy inwestorskie, sprzęt, usługi 

transportowe i inne materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej).
2) łącznej wartości wkładu własnego rozumianego jak w pkt 1):

a) od 15% - 25% wartości zadania – 1 pkt,
b) powyżej 25% do 50% wartości zadania – 2 pkt,
c) powyżej 50% do 75% wartości zadania – 3 pkt,
d) powyżej 75% wartości zadania – 4 pkt;

3) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez wnioskodawcę (w wymiarze 
godzinowym);
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a) od 20 - 30 godzin - 1 pkt,
b) powyżej 31 - 50 godzin - 2 pkt,
c) powyżej 51 do 100 godzin - 3 pkt,
d) powyżej 100 godzin - 4 pkt.

4) zgodności inicjatywy z potrzebami ujętymi w gminnych planach i programach strategicznych 
gminy;
a) TAK - 3 pkt,
b) NIE – 0 pkt,

5) korzyści płynącej z realizacji zadania dla przyszłej społeczności lokalnej - 0 - 3 pkt;
6) racjonalności wydatków planowanego zadania publicznego – 0 - 3 pkt;
7) przyszłych kosztów eksploatacji związanej z utrzymaniem powstałej infrastruktury lub zadania - 

0 - 3 pkt.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego”.
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