
UCHWAŁA NR IX/112/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych, w ramach 

inicjatywy lokalnej składanej do miasta Mysłowice w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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Załącznik do uchwały Nr IX/112/15

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADAŃ 
PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy miasta Mysłowice 

z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności miasta 

Mysłowice.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających 

do zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczynić się do poprawy warunków życia społeczności 

lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać 

w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy,

2) podstawowe informacje o grupie inicjatywnej,

3) termin realizacji,

4) miejsce wykonania zadania,

5) cel inicjatywy i wskazanie jego spójności ze strategią rozwoju miasta,

6) określenie wkładu własnego wnioskodawcy (finansowego, rzeczowego, osobowego),

7) wysokość przyszłych nakładów na utrzymanie zrealizowanego przedsięwzięcia przez miasto 

Mysłowice,

8) określenie liczby osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna,

9) zakres rzeczowy zadania wraz z podziałem zadań i propozycją harmonogramu realizacji,

10) informację o wnioskowanym wsparciu rzeczowym, organizacyjnym, finansowym od miasta 

Mysłowice,

11) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy,

12) opis dotychczas wykonanych prac, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy,
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13) informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań we współpracy z administracją publiczną.

2. Do wniosku można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej 

inicjatywy.

§ 3. 1. Wnioskodawcy składają do Prezydenta Miasta Mysłowice wnioski o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 31 lipca każdego roku i będą one 

rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta na dany rok lub 

w kolejnym roku budżetowym.

2. Prezydent Miasta Mysłowice dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości 

złożenia wniosku oraz na podstawie następujących kryteriów oceny wniosków:

NAZWA KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
Kryterium I

Spójność inicjatywy ze strategią rozwoju miasta Mysłowice 
w dziedzinie realizacji zadań publicznych

0 - 10

Kryterium II
Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w całkowitych 

szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia
0 - 5

do 15 % 0
od 15% do 20% 1
od 20% do 40% 2
od 40% do 60% 3
od 60% do 80% 4

powyżej 80% 5
Kryterium III

Wielkość i rodzaj wkładu rzeczowego wnioskodawcy 
w realizację przedsięwzięcia

0 - 5

do 10% 0
od 10% do 20 % 1
od 20% do 30% 2
od 30% do 40% 3
od 40% do 50% 4

powyżej 50% 5
Kryterium IV

Wielkość wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez 
wnioskodawcę (w wymiarze godzinowym)

0 - 5

do 20 0
od 20 do 50 1

od 50 do 100 2
od 100 do 200 3
od 200 do 500 4
powyżej 500 5
Kryterium V

Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów na 
utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia 

obciążających budżet miasta Mysłowice
0 - 5

do 1 000 zł 5
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1 000 zł – 5 000 zł 4
5 000 zł – 10 000 zł 3

10 000 zł – 15 000 zł 2
15 000 zł – 20 000 zł 1

powyżej 20 000 zł 0
Kryterium VI

Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa 0 - 5

do 15 osób 0
od 16 do 50 osób 1

od 51 do 100 osób 2
od 101 do 500 osób 3

od 501 do 1000 osób 4
powyżej 1001 osób 5

Kryterium VII
Racjonalność i efektywność wydatków 0 - 5

Kryterium VIII
Stan przygotowania zadania

(dostarczenie poniższych załączników)
0 - 2

dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem 
inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy
2

harmonogram rzeczowo-finansowy, wstępny budżet zadania 
(metodologia obliczenia) 1

brak dokumentacji 0
Kryterium IX

Zaangażowanie środków budżetu miasta Mysłowice 0 - 5

do 5 000 zł 5
5 001 zł – 10 000 zł 4

10 001 zł – 20 000 zł 3
20 001 zł – 50 000 zł 2

50 001 zł – 200 000 zł 1
powyżej 200 000 zł 0

Kryterium X
Doświadczenie i rzetelność wnioskodawcy w organizacji 

podobnych przedsięwzięć
0 - 5
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