Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/88/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 22 czerwca 2015 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w Gminie Miejskiej Iława.
2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej Wnioskiem, mogą składać mieszkańcy
miasta Iława wymienieni w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwani dalej
Wnioskodawcami, w sprawach, których przedmiotem są zadania wskazane w art. 19b ust. 1 powołanej ustawy.
§ 2. 1. Wniosek składa się do Burmistrza Miasta Iławy w Urzędzie Miasta Iławy osobiście lub korespondencyjnie, w tym za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wniosek rozpatrywany jest przez Burmistrza Miasta Iławy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania
administracyjnego.
3. Wniosek powinien zawierać między innymi:
1) informację o Wnioskodawcach wraz z podaniem imion, nazwisk, adresów oraz własnoręcznymi podpisami, oraz wskazaniem
imion i nazwisk osób reprezentujących Wnioskodawców i danymi do kontaktu,
2) nazwę i opis inicjatywy wraz z podaniem terminu realizacji, a w przypadku inicjatyw inwestycyjnych także parametry techniczne
oraz stosunek do sąsiadującej infrastruktury gminnej,
3) określenie liczby osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jego wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania.
§ 3. 1. Do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny Wniosku, Burmistrz Miasta Iławy wyznaczy Zespół do spraw
inicjatyw lokalnych, zwany dalej zespołem.
2. Szczegółowe kryteria oceny Wniosku wraz z punktacją stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W przypadku przyjęcia Wniosku do realizacji, Gmina Miejska Iława zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której integralną część stanowi harmonogram i kosztorys realizacji zadania.
4. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej są realizowane do wysokości środków ustalonych na
inicjatywy lokalne w budżecie Gminy Miejskiej Iława na dany rok.
5. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
mgr Wojciech Szymański
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Załącznik do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 22 czerwca 2015 r.

KRYTERIUM OCENY

LICZBA
PUNKTÓW

Kryterium 1
Korzyści dla społeczności lokalnej: liczba osób, którym inicjatywa będzie
służyć:

1–4

l.p.

1.

a) do 50 osób

1

b) od 51 do 150 osób

2

c) od 151 do 300 osób

3

d) powyżej 300 osób

4

Kryterium 2
Poparcie mieszkańców dla realizacji projektu (wyrażone w formie
podpisów poparcia, wyników ankiety, czy głosowania podczas zebrania
mieszkańców):
2.

3.

1

b) od 16 do 50 osób

2

c) od 51 do 100 osób

3

d) powyżej 100 osób

4

1–2

a) oddziaływanie na małą liczbę osób/efekty jednorazowe

1

b) oddziaływanie na dużą liczbę osób/efekty długofalowe

2

Kryterium 4
Zaangażowanie środków budżetowych Gminy Miejskiej Iława
w całkowitych kosztach inicjatywy (suma świadczeń: pieniężnych,
rzeczowych):

4.

1–4

a) do 15 osób

Kryterium 3
Oddziaływanie/zapewnienie trwałości efektów realizacji zadania
Oddziaływanie to efekt i rezultat, jaki przeprowadzane działania mają na
ludzi. Trwałość oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe,
ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu:

1–6

a) do 20 %

6

b) do 30 %

5

c) do 40 %

4

d) do 50 %

3

e) do 60 %

2

f) do 70 %

1
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Kryterium 5 *
Udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych
Wnioskodawcy:

5.

a) do 100 %

10

b) do 80 %

7

c) do 60 %

5

d) do 40 %

3

e) do 20 %

1

Kryterium 6
Udział finansowy Inicjatora w kosztach własnych Wnioskodawcy:

6.

8.

1–4

a) do 80 %

4

b) do 60 %

3

c) do 40 %

2

d) do 20 %

1

Kryterium 7
Udział rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych Wnioskodawcy:

7.

1 – 10

1–4

a) do 80 %

4

b) do 60 %

3

c) do 40 %

2

d) do 20 %

1

Kryterium 8
Udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacji zadania w przypadku zadań
inwestycyjnych:
a) dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim oraz
przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem
zamiaru budowy
b) koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy
koszt zadania

0–2

2
1

c) brak dokumentacji i koncepcji

Razem:

0
34 punkty maksymalnie
/36 maksymalnie dla
inicjatyw inwestycyjnych

Wniosek, który uzyska co najmniej 50% punktów zostaje zarekomendowany do realizacji.
* Wartość pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze.
Wartość pracy społecznej można obliczyć mnożąc liczbę „osobogodzin” danej pracy przez wartość rynkową godziny tej
pracy.
Liczba „osobogodzin” jest to suma wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkie zaangażowane osoby przy
danej pracy.
Wartość całego zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń /finansowych i niefinansowych/
wszystkich partnerów w ramach zadania.
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