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UCHWAŁA NR III/13/11
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 25 stycznia 2011 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 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy 
Komprachcice o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej; 

2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ); 

3. wniosku – rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego; 

4. wnioskodawców – rozumie się przez to mieszkańców Gminy Komprachcice, bądź organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

5. umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcami a Gminą Komprachcice 
o wykonanie inicjatywy lokalnej; 

6. zespole – rozumie się przez to zespół powołany do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 

§ 3. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 b ustawy. 

2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być składany w każdym 
czasie. 

3. Możliwość i termin realizacji wniosku zależą od bieżących możliwości finansowych budżetu gminy. 

4. Zadanie objęte wnioskiem złożonym do 30 września a planowane do realizacji w kolejnym roku, 
w przypadku uwzględnienia wniosku, bierze się pod uwagę już w trakcie przygotowywania projektu uchwały 
budżetu na następny rok. Zadanie objęte wnioskiem złożonym w innym czasie, w przypadku uwzględnienia 
wniosku, będzie podstawą do zmiany wcześniej podjętej uchwały budżetowej. 

§ 4. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę i cel inicjatywy; 

2) termin realizacji inicjatywy; 

3) miejsce wykonywania inicjatywy; 

4) podstawowe informacje o grupie inicjatywnej; 

5) opis inicjatywy, w tym: 

a) proponowany zakres rzeczowy zadania, 
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b) podział zadań do wykonania inicjatywy, z uwzględnieniem działań i wkładu grupy inicjatywnej, 

c) wstępny harmonogram realizacji inicjatywy, 

d) dotychczas wykonane prace, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy. 

6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna; 

7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: 

a) całkowity koszt, 

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, 

c) wysokość zgromadzonych własnych środków finansowych, 

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania; 

8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz przewidywane źródła jej finansowania; 

9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami. 

2. Do wniosku można dołączyć, w szczególności: 

1) kosztorys inwestorski; 

2) projekty budowlane; 

3) decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania. 

3. Wzór wniosku uwzględniający wytyczne z ust. 1 zostanie określony w drodze zarządzenia Wójta Gminy 
Komprachcice. 

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4, wnosi się do Wójta Gminy Komprachcice lub na adres Urzędu Gminy 
w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3. 

§ 6. Oceny wniosków dokonuje się uwzględniając następujące kryteria: 

1. celowość realizacji inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej; 

2. ilość osób, podmiotów zgłaszających inicjatywę lokalną; 

3. zaangażowanie społeczne w realizację inicjatywy lokalnej ( wkład pracy społecznej ); 

4. stan zaawansowania już wykonanych prac, które rokują na powodzenie realizacji inicjatywy lokalnej; 

5. wysokość środków własnych grupy inicjatywnej; 

6. szacunkową ilość osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna; 

7. szansę na długotrwałe korzystanie z rezultatów wynikających ze zrealizowania lub realizacji inicjatywy 
lokalnej; 

8. wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do realizacji inicjatywy; 

9. koszty eksploatacji inicjatywy, jakie mają być poniesione przez gminę przy jej realizacji. 

§ 7. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Wójt Gminy, biorąc pod 
uwagę stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, która w terminie umożliwiającym zachowanie 
przepisów kpa dot. załatwiania wniosków, proponuje Wójtowi Gminy uwzględnienie lub odrzucenie wniosku. 
Jeżeli przygotowanie propozycji, o których mowa wyżej wymaga współpracy innych komórek organizacyjnych 
Urzędu, Wójt może powołać każdorazowo zespół do przygotowania dla siebie propozycji. 

2. Wójt Gminy, w ramach projektu budżetu przedstawia Radzie Gminy pisemną informację, jakie wnioski 
wpłynęły oraz informacje, które wnioski zostały odrzucone, a które zatwierdzone. 

3. W przypadku uwzględnienia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Wójt 
zawiera na czas określony umowę o jej wykonanie z wnioskodawcą. W umowie określa warunki realizacji 
inicjatywy lokalnej ( czas, kosztorys, harmonogram ). 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel


