
UCHWAŁA NR IV/16/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 grudnia 2010 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 

roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadnia 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Gminy Swarzędz 

z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności 
lokalnej Gminy Swarzędz. 

3. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie 
określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 23 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadania 
z zakresu: 
1)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności 

obejmującej budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, 
budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność Gminy Swarzędz, 

2)edukacji, oświaty i wychowania, 
3)porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
4)ochrony przyrody, w tym zieleni na terenie Gminy Swarzędz, 
5)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
6)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 
7)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
8)kultury fizycznej i turystyki, 
9)promocji i organizacji wolontariatu, 
10)działalności charytatywnej. 

§ 2. 

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Swarzędz bezpośrednio , bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



§ 3. 
1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności: 

1)nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin 
jego realizacji, 

2)informację o grupie inicjatywnej, 
3)miejsce wykonywania zadania, 
4)szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji, 
5)informację o wkładzie własnym grupy inicjatywnej, 
6)opis dotychczas wykonanych prac, 
7)opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, 
8)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: 

a) całkowity koszt, 
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania, 
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4, 
d) informację o ewentualnych innych źródłach finansowania, 

9)określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna, 
10)informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją 

publiczną, 
11)imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami. 

2. Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy 
dołączyć: 
1)w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy: 
a) statut organizacji, 
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego 

rejestru (ewidencji) 
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez 

pełnomocnika), 
d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności cywilnoprawnych, 

2)w przypadku osób fizycznych: 
a) pisemne oświadczenie uczestników, stanowiące listę poparcia dla realizacji 

przedsięwzięcia, 
b) pisemne oświadczenie tych uczestników, którzy deklarują wniesienie wkładu własnego 

wymienionego w § 6 ust. 2. 

§ 4. 

Wnioski, o których mowa w § 2 , należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
w terminie do 30 czerwca roku, którym jest planowane rozpoczęcie zadania. 



§ 5. 
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje powołany 

przez Burmistrza Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania niezbędnych dokumentów. 

2. W skład Zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą: 
1)dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Swarzędzu, 
2)dwie osoby wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędzu. 

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, spośród członków Zespołu. 

§ 6. 
1. Kryteria oceny wniosków: 

1)celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, 
2)ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania i możliwości jego realizacji przez wnioskodawcę, 
3)wkład własny grupy inicjatywnej, 
4)liczba uczestników inicjatywy lokalnej występujących z wnioskiem oraz liczba osób 

deklarująca wkład własny wymieniony w ust. 2, 
5)możliwości zaangażowania się w daną inicjatywę lokalną przez Gminę. 

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: 
1)środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną; 
2)robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej; 
3)świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy 

inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 



Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.). Znowelizowana ustawa, w art. 19c ust. 1 nakłada na gminę obowiązek określenia 
w drodze uchwały trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 


