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UCHWAŁA NR XXIV/122/2016
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Na podstawie oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianą w 2016r. Dz. U. poz. 395) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Wnioskodawcą inicjatywy lokalnej, mogą być:
1) mieszkańcy Gminy Zwierzyn - zarówno w grupie jak i pojedyncze osoby,
2) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Zwierzyn i reprezentujące mieszkańców Gminy
Zwierzyn.
§ 3. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej składa się w formie pisemnej do Wójta Gminy Zwierzyn.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem organizacji pozarządowych:
a) kopię aktualnego dokumentu rejestracyjnego organizacji pozarządowej,
b) pisemne oświadczenie mieszkańców, których dana organizacja pozarządowa reprezentuje, o ich
zaangażowaniu w realizację zadania publicznego objętego wnioskiem;
2) w przypadku wniosku składanego bez pośrednictwa organizacji pozarządowych:
a) pisemne oświadczenia wszystkich wnioskodawców o ich zaangażowaniu w realizację zadania
publicznego objętego wnioskiem,
b) wskazanie osoby lub osób, reprezentujących wnioskodawców.
§ 4. 1. Ocena wniosku dokonywana jest przez Zespół Oceniający powołany odrębnym zarządzeniem przez
Wójta na podstawie kryteriów oceny zawartych w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik ten określa
również maksymalną liczbę punktów jaką może otrzymać wnioskodawca w odniesieniu do każdego kryterium
oceny.
2. Do zadań zespołu należy w szczególności: dokonanie oceny wniosku pod względem formalnym oraz
merytorycznym (Zespół w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych do
uzupełnienia brakujących danych).
3. Wójt Gminy Zwierzyn na podstawie złożonego wniosku oraz rekomendacji Zespołu Oceniającego
decyduje o przyjęciu wniosku do realizacji lub jego odrzuceniu.
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4. Wniosek, który w wyniku oceny otrzyma mniej niż 16 punktów nie może zostać uwzględniony.
Maksymalna ilość uzyskanych punktów to 38, natomiast minimalna to 10 pkt.
5. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym
mogą być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Wnioski na 2017 r. mogą być składane do 31 grudnia 2016 r.
§ 5. 1. Wójt Gminy Zwierzyn zawiera na czas określony umowę z Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy
lokalnej. Umowa winna określać szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania inicjatywy
lokalnej.
2. Wójt Gminy Zwierzyn 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 finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zwierzyn
(-) Mirosław Gniewczyński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 października 2016 r.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Kryteria oceny

Maksymalna
liczba punktów

Kryterium I
Obszar działania
- Rozwój społeczności lokalnej w szczególności budowa, rozbudowa lub remont dróg,
kanalizacji i sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów małej architektury
- Turystyka
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Wolontariat i działalność charytatywna
- Edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna
- Ochrona przyrody i ekologia
- Rewitalizacja
Kryterium II
Zakres oddziaływania na społeczność lokalną
- powyżej 200 osób
- od 121-200 osób
- od 61-120 osób
- od 21- 60 osób
- do 20 osób
Kryterium III
Zgodność z dokumentami strategicznymi Gminy Zwierzyn
- zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zwierzyn
- zgodność z planami odnowy miejscowości
- zgodność z zagospodarowaniem przestrzennym
- zgodność z gminnymi programami profilaktycznymi
Kryterium I V
Forma udziału wnioskodawców w realizacji zadania
- świadczenie pracy społecznej
- świadczenie finansowe
- świadczenie rzeczowe (gdy stanowi minimum 20% kosztów realizacji zadania)
Kryterium V
Udział własny wnioskodawców w formie pracy społecznej
- od 51 osobogodzin
- od 21 do 50 osobogodzin
- od 5 do 20 osobogodzin
- od 5 osobogodzin
Kryterium VI
Wkład własny wnioskodawców w formie udziału rzeczowego
- powyżej 81% wartości zadania
- od 51% do 80% wartości zadania
- od 31% do 50% wartości zadania
- od 21% do 30% wartości zadania
- do 20% wartości zadania ( suma wartości całego wkładu finansowego, rzeczowego i
osobowego wszystkich partnerów inicjatywy)
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Kryterium VII
Zaangażowanie środków finansowych Gminy Zwierzyn
- do 5% wartości zadania
- od 5% do 10% wartości zadania
- od 10% do 20% wartości zadania
- od 20% do 75% wartości zadania
- powyżej 75% wartości zadania
Kryterium VIII
Stan przygotowania lub realizacji zadania
- harmonogram rzeczowy,
- harmonogram czasowy realizacji zadania,
- wstępny szczegółowy budżet zadania wraz z metodologią obliczenia
- posiadanie dokumentacji
Kryterium IX
Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
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