
UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 
z późn.zm.).po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 
Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
8 listopada 2016 r., poz. 5641)

Rada Miasta Racibórz
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z późn zm.

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

 

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka
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Załącznik do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej

§ 1. Przedmiotem inicjatywy lokalnej są zadania publiczne opisane w art. 19b ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., 
poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

§ 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy 
mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego na terenie Miasta Racibórz w zakresie 
zgodnym z §1. 

2. Wnioskodawca może wnieść swój udział w realizacji zadania poprzez świadczenia, o których 
mowa w art.19e Ustawy.

3. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art 19d Ustawy.

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej należy składać do Prezydenta 
Miasta Racibórz w terminie do 30 stycznia roku, w którym planowana jest ich realizacja 
z zastrzeżeniem ust.3.

2. Wnioski po ocenie i akceptacji Prezydenta Miasta Racibórz realizowane będą kolejno 
zaczynając od wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości środków 
przeznaczonych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Racibórz na dany rok. W przypadku, gdy 
dwa lub więcej wniosków otrzyma tę samą liczbę punktów w pierwszej kolejności realizowany 
będzie ten, który ma wcześniejszą datę wpływu do Urzędu Miasta.

3. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przyznanych na inicjatywy lokalne 
w budżecie Miasta, wnioski złożone po 30 stycznia, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta 
Racibórz będą realizowane według kolejności złożenia, z zastrzeżeniem terminu ich realizacji do 
31 grudnia danego roku.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Racibórz dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące 
kryteria szczegółowe:

1) Wkład wnioskodawcy w realizację zadania na poziomie co najmniej 25%. Wnioski 
nie spełniające tego kryterium nie podlegają dalszej ocenie.

2) Wnioski, które spełniają zapisy pkt 1 oceniane będą według poniższych kryteriów:

Lp. Kryterium szczegółowe Liczba 
punktów Waga Wartość 

punktów
A B A x B

Wkład pracy społecznej 0 – 8 4 16 – 32

1
Forma udziału wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej – max 7 pkt
Wykonanie prac - 7 pkt
Użyczenie sprzętu - 5 pkt
Wkład materiałowy - 4 pkt
Wkład finansowy - 4 pkt
(W przypadku mieszanego wkładu – średnia punktów)
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Wnioskodawca składa wniosek o realizację inicjatywy lokalnej po raz pierwszy –1 pkt

Celowość z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej 0 – 6 4 0 – 24

2

Szacunkowa liczba osób którym będzie służyć realizacja zadania ( liczba beneficjentów) powyżej 
25 osób –1 pkt

Trwałość projektu wynosi  powyżej 5 lat – 1 pkt

Beneficjentami inicjatywy są m.in. dzieci, emeryci lub osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym – 1 pkt

Wnioskodawcami jest grupa powyżej 10 osób – 1 pkt 

Realizacja inicjatywy lokalnej wpływa na zacieśnienie więzi społecznych – 1 pkt

Realizacja inicjatywy zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej – 1pkt

Wkład finansowy oraz rzeczowy wnioskodawcy 0 – 5 4 4 – 20

3

Wartość wsparcia rzeczowego, organizacyjnego lub finansowego ze strony wnioskodawcy 
w stosunku do całej planowanej wartości zadania – max 3 pkt
Do 50% - 3 pkt
Do 35% - 2 pkt
25% - 1 pkt

Wartość projektu  inicjatywy lokalnej - max 2 pkt
Do 10 000zł – 2 pkt
Do 20 000zł – 1 pkt
Przewidywane koszty inicjatywy ponoszone przez Miasto po 
zakończeniu zadania (niskie koszty generują wyższą 
punktację )

0 - 5 4 0 – 20

4 Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów Miasta Racibórz na utrzymanie efektów 
zrealizowanego przedsięwzięcia  w skali roku - max 5 pkt
0zł – 5 pkt
Do 1 000zł – 4 pkt
Do 5 000zł – 2 pkt
Do 10 000zł – 1 pkt

Zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania 0 – 2 1 0 – 2

5
Przygotowana jest dokumentacja dotycząca projektu – 1 pkt

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi, operacyjnymi lub perspektywicznymi Miasta 
Racibórz – 1 pkt

Wpływ realizacji inicjatywy lokalnej na wzrost atrakcyjności 
Miasta Racibórz 0 – 2 1 0 – 2

6 Realizacja inicjatywy lokalnej wpływa na wzrost atrakcyjności Miasta Racibórz – 1 pkt

Projekt  ma związek lub wykorzystuje rozwiązania ekologiczne i/lub ma charakter 
proekologiczny- 1 pkt 

Maksymalna wartość punktów 100

a) Wartość punktów dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 2 liczona jest 
poprzez mnożenie liczby punktów danego kryterium przez przypisaną wagę.

b) Suma wartości punktów poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 2 stanowi łączną 
wartość punktów.

c) Łączna wartość punktów, o których mowa w pkt 2 kwalifikująca wniosek do realizacji musi 
być wyższa lub równa  80% maksymalnej wartości punktów.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do
jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę
w trybie inicjatywy lokalnej.

Ustawa nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, które zostały określone Uchwałą nr XLVI/753/2010
z dnia 27 października 2010r. z późniejszymi zmianami. Zmiana przedmiotowej uchwały wynika
z przeprowadzonego postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, które zobowiązało
Miasto Racibórz do podjęcia działań mających na celu zapewnienie określenia w akcie prawa
miejscowego wszystkich szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które organ wykonawczy bierze pod uwagę
w ramach oceny wniosków.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 17.11.2018r. do 23.11.2018r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Raciborską Radę Działalności Pożytku
Publicznego.
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