UCHWAŁA NR LV/687/2017
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Gorzów Wlkp.
§ 2. 1. Postępowanie w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej wszczyna się na wniosek, o którym mowa w art. 19b ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Prezydenta.
3. Wniosek jest załatwiany w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 3. 1. Ocena wniosku sporządzana jest na postawie następujących kryteriów:
1) wkład własny wnioskodawcy:
a) świadczenia pracy społecznej,
b) świadczenia pieniężne,
c) świadczenia rzeczowe,
2) zaangażowanie społeczne w realizację inicjatywy,
3) zaangażowanie środków budżetowych Miasta w całkowitych kosztach inicjatywy,
4) liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp., którym służyć będzie inicjatywa,
5) zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami Miasta,
6) celowość realizacji inicjatywy ze względu na potrzeby społeczne,
7) stan przygotowania lub realizacji zadania.
2. Wykaz kryteriów, o których mowa w ust. 1, wraz z liczbą punktów za każde kryterium,
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik do Uchwały Nr LV/687/2017
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 listopada 2017 r.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Kryteria
Kryterium I. Wkład własny wnioskodawcy: 1) świadczenia pracy społecznej: a) od 1 % do 10%
wartości zadania: 2 pkt.; b) powyżej 10% wartości zadania do 30% wartości zadania: 4 pkt.; c)
powyżej 30% wartości zadania: 6 pkt.; 2) świadczenia pieniężne: a) od 1 % do 10% wartości
zadania: 1 pkt.; b) powyżej 10% wartości zadania do 15% wartości zadania: 2 pkt.; c) powyżej
15% wartości zadania: 3 pkt. 3) świadczenia rzeczowe: a) od 1% do 10% wartości zadania:
1 pkt.; b) powyżej 10% wartości zadania do 15% wartości zadania: 2 pkt.; c) powyżej 15%
wartości zadania: 3 pkt.
Kryterium II. Zaangażowanie społeczne w realizację inicjatywy*: a) powyżej 200 godzin pracy
społecznej: 5 pkt.; b) od 101 do 200 godzin pracy społecznej: 3 pkt.; c) od 20 do 100 godzin
pracy społecznej:1pkt.; d) mniej niż 20 godzin pracy społecznej: 0 pkt. * Suma wszystkich godzin
przepracowanych społecznie przez wszystkie zaangażowane osoby na rzecz inicjatywy lokalnej.
Kryterium III. Zaangażowanie środków budżetowych Miasta w całkowitych kosztach inicjatywy: a)
do 20 %: 7 pkt.; b) do 30%: 5 pkt.; c) do 40 %: 3 pkt.; d) do 50%: 1 pkt., e) powyżej 50%: 0 pkt.
Kryterium IV. Liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp., którym służyć będzie inicjatywa: a) powyżej
5000 osób: 5 pkt.; b) od 1001 do 5000 osób: 4 pkt.; c) od 501 do 1000 osób: 3 pkt.; d) od 101 do
500: 2 pkt.; e) do 100 osób: 1 pkt.
Kryterium V. Stan przygotowania lub realizacji zadania: a) zadanie zaawansowane
w przygotowaniach lub/i częściowo zrealizowane: 2 pkt.;b) zadanie przygotowane częściowo:
1 pkt.;c) zadanie nieprzygotowane, wymagające wielu działań przygotowawczych: 0 pkt.
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