
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ............... 

RADY GMINY JANÓW 
z dnia                2011 r. 

 

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) 

  

Rada Gminy Janów 

uchwala: 

 

 

§ 1. 
 

1. Przyjąć tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 

2. Przyjąć szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 

3. Przyjąć wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej, 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

 

§ 3. 
 

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

 

 

 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr ............. 

Rady Gminy Janów 

z dnia  14 lutego 2011 r. 

 

Tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego 

 w ramach inicjatywy lokalnej 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 
1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki 

samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania 
publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Janów. 

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających 

warunki życia lokalności społecznej, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto. 

 

§ 2 
 

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Janów bezpośrednio, bądź za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej Wnioskodawcami mogą inicjować 

przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zgodnie z art. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

3. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej określa art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 

96, poz. 873 ze zm.). 

 

§ 3 

 
1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej może polegać na: 
1) świadczeniu pracy społecznej; 

2) świadczeniach pieniężnych; 

3) świadczeniach rzeczowych. 

2. Wkład własny Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: 
1) środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę; 

2) robocizna świadczona przez wnioskodawcę; 

3) świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, 

usługi transportowe, materiały, niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. 

3. Wsparcie Gminy Janów w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter: 
1) rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów 

niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy,  

2) organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji 

oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy 



 

4. Współpraca Gminy Janów i Wnioskodawcy w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust.3 

w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będą ustalane każdorazowo w odrębnych 

umowach pomiędzy tymi podmiotami. 

 
 

II. Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych 
 

§ 4 

 
1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w  

Urzędzie Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w sekretariacie.  

2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę i cel inicjatywy; 
2) termin realizacji; 

3) informacje o wnioskodawcy; 

4) miejsce wykonywania zadania; 

5) szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji; 
6) opis dotychczas wykonanych działań w ramach realizacji zadania; 

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania; 

8) określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy lokalnej; 

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym: 
a) całkowity koszt, 

b) rodzaj oczekiwanego wsparcia 

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z 

administracją publiczną; 

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących Wnioskodawcę wraz z podpisami.  
3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) W przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy: - kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny 

dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy. 
2) W przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców - oświadczenie 

woli Wnioskodawcy dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej; 

4. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 można dołączyć: kosztorys inwestorski, 
projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania 

oraz inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały 

6. Powołany zarządzeniem Wójta Gminy Janów Zespół ds. Oceny Wniosków Inicjatywy 

Lokalnej : 
1) Dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji 

inicjatywy lokalnej; 

2) Dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w załączniku Nr 2 

„Uchwały”; 
3) Może uzależniać rozpatrzenie wniosków od złożenia w ustalonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Niezłożenie wskazanych 

dokumentów lub wyjaśnień i informacji w terminie powoduje wykluczenie podmiotu 

z postępowania. 



4) Sporządza protokół z przebiegu prac Zespołu, który podpisuje Przewodniczący i 

wszyscy jego członkowie. Protokół podlega przedłożeniu Wójtowi Gminy Janów, 

który na jego podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji. 

 

6. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, gmina zawiera niezwłocznie umowę na 
czas określony z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. 

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

nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca 

nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego. 
8. Inicjatywy lokalne, przyjęte do realizacji, ujęte we wnioskach składanych w danym roku 

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

następnych. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr ............. 

Rady Gminy Janów 

z dnia  14 lutego 2011 r. 

 
 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

 w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

 

 

 

KARTA OCENY WNIOSKU POD WZGLĘDEM  FORMALNYM  

 

 

Czy oferta zawiera? TAK NIE 
Nazwę i cel inicjatywy   
Termin realizacji inicjatywy   
Informacje o wnioskodawcy inicjatywy   
Miejsce wykonywania zadania   
Szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją 

harmonogramu realizacji 
  

Opis dotychczas wykonanych działań w ramach realizacji 
zadania 

  

Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania   
Określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy 
lokalnej 

  

Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w 

tym: całkowity koszt, rodzaj oczekiwanego wsparcia 
  

Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych 

we współpracy z administracją publiczną 
  

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wnioskodawcę wraz 

z podpisami 
  

Załączniki do wniosku   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA OCENY WNIOSKU POD WZGLĘDEM  MERYTORYCZNYM 

 

 

 

 
KRYTERIA OCENY MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

LICZBA PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH 

Kryterium I 

Obszar wnioskowanych działań 
1-6  

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, obejmująca  

w szczególności budowę, rozbudowę lub remont 

dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 

oraz obiektów architektury. 

6 

 

Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej 

5 

 

Działalności w obszarze nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, turystyki i krajoznawstwa  

4 

 

Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

publicznego 
3  

Działalność na rzecz promocji  i organizacji 

wolontariatu, działalność charytatywnej. 
2  

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego,  
1  

Kryterium II 

Zgodność wniosku z potrzebami 

mieszkańców Gminy Janów 

0-3 
 

Inicjatywa oddziałująca na dużą część 

mieszkańców, stanowiąca kontynuację zadań z 

lat poprzednich  
3 

 

Inicjatywa oddziałująca na dużą część 

mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań  

z lat poprzednich 
2 

 

Inicjatywa oddziałująca na niewielką część 

mieszkańców, stanowiąca kontynuację zadań lat 

poprzednich 
1 

 

Inicjatywa oddziałująca na niewielką część 

mieszkańców, niestanowiąca kontynuacji zadań 

lat poprzednich 
0 

 

Kryterium III 

Doświadczenie w realizacji zadań 

objętych wnioskiem 
0-2 

 

Kryterium IV 

Doświadczenie w społecznej realizacji 

zadań  
0-3 

 

Kryterium V 

Racjonalność i efektywność wydatków 
0-3  



Kryterium VI 

Udział finansowy wnioskodawcy 

 w realizacji zadania 
0-5 

 

0% wartości zadania 0  
Do 5% wartości zadania 1  
Od  6% do 15% wartości zadania 2  
Od  16% do 30% wartości zadania 3  
Od 31% do 50% wartości zadania  4  
Powyżej 51% wartości zadania 5  
Kryterium VI 

Udział rzeczowy wnioskodawcy 

 w realizacji zadania 

0-5 
 

0% wartości zadania 0  
Do 5% wartości zadania 1  
Od  6% do 15% wartości zadania 2  
Od  16% do 30% wartości zadania 3  
Od 31% do 50% wartości zadania 4  
Powyżej 51% wartości zadania 5  
Kryterium VII 

Wkład własny wnioskodawcy 

 w formie pracy społecznej 

0-30 
 

0% wartości zadania 0  
Do 5 % wartości zadania 5  
Od 5 % do 10% wartości zadania  10  
Od  11% do 20% wartości zadania 15  
Od 21% do 40% wartości zadania 20  
Od 41% do 60% wartości zadania 25  
Powyżej 61% wartości zadania 30  
Kryterium VIII 

Stan przygotowania zadania 

(dostarczenie poniższych załączników) 
1-3 

 

Dla zadań inwestycyjnych: 

-dokumentacja projektowa z przedmiarem i 

kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym 

wnioskiem o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie zamiaru budowy 

Dla zadań nieinwestycyjnych: 

-harmonogram rzeczowo-czasowy,  

-wstępny szczegółowy budżet zadania 

3 

 

Dla zadań inwestycyjnych: 

- dokumentacja projektowa bez przedmiaru  

i kosztorysu inwestorskiego 

Dla zadań nieinwestycyjnych: 

-wstępny budżet zadania 

2 

 

Dla zadań inwestycyjnych: 

-koncepcja określająca szczegółowy zakres 

rzeczowy i szacunkowy koszt zadania 

Dla zadań nieinwestycyjnych: 

-szacunkowy koszt zadania 

1 

 



Kryterium IX 

Zaangażowanie środków budżetowych 
0-5  

Od 0% do 10% wartości zadania 5  
Do 11% do 20% wartości zadania 4  
Od  21% do 30% wartości zadania 3  
Od  31% do 40% wartości zadania 2  
Od 41% do 50% wartości zadania 1  
Powyżej 51% wartości zadania 0  

Suma uzyskanych punktów oceny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr ............. 

Rady Gminy Janów 

z dnia  14 lutego 2011 r. 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

 

   

imię i nazwisko/nazwa  miejscowośd, data 
   

adres inicjatora   
 

Wnioskuję o realizację przedsięwzięcia w trybie inicjatywy lokalnej, o którym mowa 

w uchwale Rady Gminy Janów Nr …/…/2011 z dnia … … 2011 r. w sprawie trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadao publicznych w ramach 

inicjatyw  lokalnych. 

 

1. Informacja o grupie inicjatywnej: 

              

              

2. Obszar wnioskowanych działao (wybrad jeden dominujący obszar) 

OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAO TAK NIE 
Działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury. 

□ □ 
Działalnośd w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

□ □ 

Działalności w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
turystyki i krajoznawstwa  

□ □ 
Działalnośd na rzecz porządku i bezpieczeostwa publicznego □ □ 
Działalnośd na rzecz promocji  i organizacji wolontariatu, działalnośd 
charytatywnej. □ □ 
Działalnośd na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,  □ □ 



3. Nazwa przedsięwzięcia: 

              

 

 

4. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

              

5. Forma własności nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowane: 

              

6. Planowany okres realizacji zadania z podaniem kwoty planowanego zabezpieczenia 

środków z budżetu gminy Janów.  

 

             

              

 

 

7. Opis inicjatywy: 

             

             

             

              

 

8. Opis dotychczas wykonanych prac w ramach inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja 

techniczna, pozwolenia budowlane, projekty, wykonane prace): 

             

             

              

 

 



9. Opis kolejnych planowanych działao: 

             

             

              

10. Liczba osób, którym służyd będzie inicjatywa lokalna: 

             

             

              

 

 

 

11. Przewidywane efekty realizacji inicjatywy lokalnej (zarówno mierzalne jak i nie 

mierzalne)  

             

             

              

12. Doświadczenie w realizacji zadao objętych wnioskiem inicjatywy lokalnej (np. 

kwalifikacje wnioskodawcy w realizacji prac objętych wnioskiem)  

             

             

              

 

13. Dotychczasowe doświadczenie w społecznej realizacji zadao: 

            

            

             

 

 



14. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

Lp. Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakooczenie 
1    

2    
3    

…    
 

 

15. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy: 

LP Rodzaj wkładu Wartośd wkładu Udział procentowy 

1 Wkład rzeczowy   

2 Wkład pracy społecznej   

3 Wkład finansowy 
inicjatora 

  

4 Planowane 
zaangażowanie środków 
budżetu gminy Janów 

  

OGÓŁEM  100 % 

 

 

 

15.1 Udział rzeczowy wnioskodawcy (inicjatora) w koszty realizacji zadania 

 

15.2 Udział własny w formie pracy społecznej w koszty realizacji zadania 

 

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 
Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      
2      
…      

Razem     

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 
Wkład pracy społecznej 

inicjatorów 

1      
2      

…      
Razem     



 

15.3 Udział finansowy wnioskodawcy (inicjatora) w realizację zadania. 

 

 

15.4 Planowane zaangażowanie środków z budżet Gminy Janów 

 

 

 

       

Podpis przedstawiciela Wnioskodawców 

(inicjatorów) 

 

Wnioskodawcy: 

Lp. Imię i nazwisko Adres 
zameldowania 

PESEL Podpis 

1     
2     

3     
4     

5     
6     

…     
 

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 
Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      
2      

…      
Razem     

Lp. Rodzaj kosztu Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 
Wkład rzeczowy 

inicjatorów 

1      
2      

…      
Razem     


