
ZARZĄDZENIE NR RC.120-4/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.,  poz.450 z późn. zm.) oraz realizując Uchwałę Nr 
II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia trybu i kryteriów 
oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zasady realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) wniosku - należy przez to rozumieć złożony do Urzędu wniosek o realizację zadania w ramach 
inicjatywy lokalnej,

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Racibórz i jego zastępców,
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Racibórz,
4) wydziale wiodącym - należy przez to rozumieć samodzielne wydziały i jednostki równorzędne, 

biura, referaty i jednostki na prawach referatu oraz samodzielne stanowiska pracy stanowiące 
część zespołu ds. realizacji inicjatywy lokalnej, odpowiedzialne za koordynację i prawidłową 
pracę zespołu,

5) zespole oceniającym - należy przez to rozumieć zespół powołany przez Prezydenta w celu 
oceny wniosku,

6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Racibórz, którzy bezpośrednio 
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyli wniosek 
o realizację zadania,

7) protokole - należy przez to rozumieć protokół ze spotkania zespołu oceniającego,
8) protokole z wykonania zadania publicznego - należy przez to rozumieć protokół końcowy 

sporządzony przez zespół ds. realizacji inicjatywy lokalnej po wykonaniu zadania publicznego,
9) sprawozdaniu - należy przez to rozumieć sprawozdanie z realizacji zadania sporządzone przez 

wnioskodawcę,
10) zadaniu - należy przez to rozumieć zdefiniowany we wniosku zakres działań planowanych do 

przeprowadzenia,
11) zespole ds. realizacji inicjatywy lokalnej - należy przez to rozumieć zespół powołany przez 

Prezydenta w celu prawidłowej realizacji wniosku oraz kontrolę realizacji zadania,
12) Wydziale Rozwoju - należy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz.

3. W ramach zasad, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się następujące etapy:
1) ocenę wniosku,
2) realizację zadania,



3) kontrolę prawidłowości wykonania zadania,
4) sprawozdanie z wykonania zadania.

§ 2. 1. Wniosek złożony w ramach inicjatywy lokalnej, zostaje przekazany do Prezydenta, który 
po zapoznaniu się z jego treścią, przekazuje wniosek do Wydziału Rozwoju.

2. Wydział Rozwoju, po zapoznaniu się z wnioskiem:
1) sprawdza zgodność złożonego wniosku z przepisami prawa dotyczącymi inicjatywy lokalnej,
2) przygotowuje projekt zarządzenia o powołaniu zespołu oceniającego oraz przedstawia go do 

akceptacji Prezydentowi,
3. Prezydent, w drodze zarządzenia, powołuje zespół oceniający, którego skład proponuje 

Wydział Rozwoju.
4. Zespół oceniający dokonuje rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od daty jego wpływu do 

Urzędu, tj. zbiera się i przystępuje do procedury oceny wniosku.
5. Zespół oceniający w szczególności:

1) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy 
lokalnej,

2) w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia danych istotnych dla rozstrzygnięcia 
wniosku,

3) dokonuje ostatecznej oceny wniosku zgodnie z kryteriami ustalonymi w §4 ust. 1 załącznika do 
Uchwały nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018r.,

4) proponuje skład zespołu ds. realizacji inicjatywy lokalnej odpowiedzialny za realizację zadania 
oraz wskazuje wydział wiodący,

5) sporządza protokół z posiedzenia zespołu oceniającego.
6. Po zakończeniu procedury oceny wniosku przez zespół oceniający, Wydział Rozwoju:

1) przekazuje Prezydentowi protokół celem jego zatwierdzenia,
2) przygotowuje projekt zarządzenia o powołaniu zespołu ds. realizacji inicjatywy lokalnej,
3) informuje wnioskodawcę o wyniku oceny wniosku.

7. Wnioskodawca potwierdza gotowość do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez 
zespół oceniający. W przypadku braku potwierdzenia gotowości w terminie, wniosek zostaje 
uznany jako wycofany.

§ 3. 1. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta protokołu z posiedzenia zespołu oceniającego, 
Wydział Rozwoju:
1) w przypadku oceny pozytywnej oraz potwierdzenia przez wnioskodawcę gotowości do 

realizacji zadania - kieruje wniosek do realizacji do wydziału wiodącego,
2) w przypadku oceny negatywnej - informuje wnioskodawcę o braku możliwości realizacji 

wniosku.
2. Zespół ds. realizacji inicjatywy lokalnej:

1) wraz z wnioskodawcą przygotowuje ostateczny kosztorys oraz harmonogram zadania,
2) po sporządzeniu ostatecznego kosztorysu, za pośrednictwem wydziału wiodącego, występuje 

niezwłocznie do Wydziału Rozwoju o środki na realizację zadania,



3) przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowej realizacji zadania 
oraz umowę, do której załączniki stanowią m.in. harmonogram i kosztorys, przy czym 
dokumentacja prowadzona jest w sprawie udostępnionej przez Wydział Rozwoju,

4) sprawuje nadzór nad realizacją zadania,
5) dokonuje ostatecznej kontroli realizacji zadania,
6) sporządza protokół z wykonania zadania.

3. Prezydent, za pośrednictwem wydziału wiodącego może przekazać zadanie do 
współrealizacji jednostce organizacyjnej Miasta Racibórz.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, odpowiedzialność za realizację zadania spoczywa na 
wydziale wiodącym.

5. Po zakończeniu zadania wnioskodawca zobowiązany jest do:
1) przedłożenia zespołowi ds. realizacji inicjatywy lokalnej sprawozdania z wykonanych działań 

podjętych w ramach zadania,
2) przedłożenia dokumentacji fotograficznej realizacji zadania.

§ 4. 1. Po otrzymaniu dokumentacji z wykonania zadania, zespół ds. realizacji inicjatywy 
lokalnej dokonuje kontroli ostatecznej oraz sprawdza zgodność otrzymanej dokumentacji za stanem 
faktycznym.

2. Po dokonaniu kontroli zespół ds. realizacji inicjatywy lokalnej sporządza protokół 
z wykonania zadania.

3. Zespół ds. realizacji inicjatywy lokalnej odpowiedzialny za realizację zadania za 
pośrednictwem wydziału wiodącego, przekazuje  wszystkie zgromadzone w sprawie dokumenty  do 
Wydziału Rozwoju.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu, 
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr RC. 120-40/2014 Prezydenta Miasta Racibórz–Kierownika 
Urzędu Miasta z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad oceny oraz realizacji 
wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do wiadomości 
pracowników poprzez zamieszczenie tekstu Zarządzenia w Rejestrze Zarządzeń Prezydenta Miasta 
– Kierownika Urzędu Miasta.

 

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy



Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj.Dz.U. z 2018r., 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 II/15/2018 Rady Miasta
Racibórz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków
w ramach inicjatywy lokalnej. Zmiana niniejszego Zarządzenia 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 i tym samym usunięcie w tym zakresie zasad oceny określonych w załączniku do
Zarządzenia Prezydenta z 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad oceny wniosków.




