UCHWAŁA NR 17/III/10
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001r., 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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn zm.)
Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 872/LXIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2010 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
I. Tryb oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
§ 1. Sprawy w zakresie inicjatywy lokalnej prowadzi wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego
§ 2. Właściwa ze względu na rodzaj inicjatywy komórka merytoryczna Urzędu:
1. dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem prawidłowości wypełnienia i legitymacji czynnej wnioskodawcy;
2. ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatyw lokalnych;
3. dokonuje oceny wniosku według kryteriów zawartych w § 5.
§ 3. Oceny wniosków dokonuje się dwa razy w roku.
§ 4. 1. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie
sumuje się punkty otrzymane w ramach danego zadania w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do
ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.
2. Wyboru złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent Miasta na podstawie opinii wydziału
merytorycznego.
II. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
§ 5. Oceny wniosków dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:
Maksymalna
liczba
punktów

Kryteria oceny
Kryterium I
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA SOSNOWCA

0-1

Kryterium II
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM

1-3

Kryterium III
UDZIAŁ RZECZOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

1-5

Kryterium IV
WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

1-10

Kryterium V
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA

1-5

Kryterium VI
DOSTARCZENIE PONIŻSZYCH DANYCH

1-13

a)
1. nazwę i cel inicjatywy
2. termin realizacji;
3. informacje o wnioskodawcy;
4. miejsce wykonywania zadania;
5. szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6. opis dotychczas wykonanych działań w ramach realizacji zadania;
7. opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8. określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy lokalnej;
9. rodzaj oczekiwanego wsparcia

1-9

b)
1. kosztorys inwestorski;
2. projekty budowlane;
3. decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania;
4. inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy

1-4

Kryterium VII
ZGODNOŚĆ INICJATYWY Z POTRZEBAMI LOKALNYMI

0-1
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