UCHWAŁA NR XXVIII/340/2013
RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591)1) w związku z art. 19c. ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234
poz. 1536)2), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172)3)
Rada Gminy Luzino
Uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80
poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr
157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr
134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153
2) Dalsze zm. z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz.
1378
3) Dalsze zm. Nr 117 poz.676, Nr 232, poz. 1378
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/340/2013
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 maja 2013 roku

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
§1
1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy jednostki
samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań
publicznych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Luzino.
2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma słuŜyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do
poprawy warunków Ŝycia społeczności lokalnej.
§2
1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Luzino bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie
( tekst jedn. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Podmioty określone w ust. 1 zwane dalej Wnioskodawcami mogą występować
z inicjatywą realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art.
19 b ustawy.
§3
1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, zgodnie z art. 9 e ustawy, moŜe polegać na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pienięŜnych,
3) świadczeniach rzeczowych.
2. Wysokość udziału Gminy i Wnioskodawcy w zadaniach publicznych realizowanych
w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą
ustalone kaŜdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.
3. Wysokość środków budŜetowych zaangaŜowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę
Luzino nie moŜe przekroczyć 15% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
§4
1. W celu rozpoczęcia, w Urzędzie Gminy Luzino, postępowania wynikającego
z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres inicjatora,
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2) przewidywany koszt realizacji inicjatywy wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania,
3) lokalizację realizacji zadania i przybliŜone parametry techniczne,
4) informację o społecznych korzyściach realizacji inicjatywy,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających
wykonanie zadania, oraz o posiadanych własnych środkach i wysokości środków
finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
6) wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu współfinansowania.
3. Do wniosku naleŜy dołączyć:
1) oświadczenie woli Wnioskodawcy dotyczące deklaracji udziału w realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
2) kopię odpisu z rejestru lub innych dokumentów potwierdzających status prawny
Inicjatora, jeŜeli wniosek został złoŜony za pośrednictwem podmiotów o których
mowa w § 2 ust. 1.
§5
1. Oceny wniosku dokonuje właściwy rzeczowo wydział Urzędu Gminy Luzino bądź
jednostka organizacyjna Gminy Luzino.
2. Ostatecznej akceptacji ocenianych wniosków dokonuje Wójt Gminy Luzino.
3. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane
w Urzędzie Gminy do 30 września danego roku z moŜliwością realizacji w roku
następnym.
4. Wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o wyniku oceny jego wniosku.
§6
1. Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są
następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy Luzino zgodnie ze strategią rozwoju
Gminy,
2) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
3) moŜliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
4) wkład pracy własnej Wnioskodawcy w formie pracy społecznej,
5) udział finansowy Wnioskodawcy w realizację zadania,
6) udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacje zadania,
7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania,
8) udział finansowy Gminy Luzino niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne
koszty, jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji realizacji zadania,
9) doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem,
10) planowany termin zakończenia realizacji zadania ( w przypadku inwestycji).
§7
1. Warunki współpracy Gminy Luzino i Wnioskodawcy w realizacji zadania
publicznego, którego wniosek zostanie uwzględniony, określi odrębna umowa o
wykonanie inicjatywy lokalnej, zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
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2. Umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej zawiera się na czas określony.
3. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) szczegółowy opis zadania publicznego, w tym zakres prac niezbędnych do
realizacji zadania wraz z harmonogramem i określonym terminem jego
wykonania,
2) określenie wartości inwestycji ze wskazaniem udziału finansowego
Wnioskodawcy oraz udziału Gminy Luzino w realizacji zadania,
3) określenie obowiązków inicjatora oraz Gminy Luzino,
4) tryb i sposób rozliczania zadania,
5) obowiązek realizacji zadania w danym roku budŜetowym,
6) tryb kontroli wykonania zadania,
7) warunki odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy.
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