
UCHWAŁA NR XXII/159/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego   

w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

  
 Przewodnicząca Rady 

Gminy 
 
 

Mirosława Kobyłka 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/159/2020 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 29 września 2020 r. 

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ POLEGAJĄCYCH NA 

BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 

§ 1. CEL INICJATYWY LOKALNEJ 

1. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest formą współpracy Gminy Godziesze     

Wielkie z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego polegającego na 

budowie kanalizacji sanitarnej, na rzecz społeczności lokalnej Gminy Godziesze Wielkie. 

2. Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy dwóch stron: mieszkańców oraz gminy. 

3. Celem podejmowania Inicjatywy jest: 

1) wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb 

mieszkańców w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, w celu poprawy warunków ich życia, 

2) włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych, 

3) tworzenie płaszczyzny do wzajemnego uczenia się i współpracy. 

§ 2. ZGŁASZANIE INICJATYW 

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie 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 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057), zwanej dalej ustawą. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej Inicjatorem, mogą inicjować przedsięwzięcia 

służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy Godziesze 

Wielkie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 

§ 3. WARUNKI 

1. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne polegającego na 

budowie  kanalizacji sanitarnej,  należące do zadań gminy. 

2. W przypadku, gdy zadanie realizowane jest na terenie niestanowiącym własności Gminy 

Godziesze Wielkie, Inicjator musi zapewnić Gminie prawo dysponowania nieruchomością – np. 

użyczenie na czas nieokreślony i/lub służebność przesyłu. 
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3. Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców 

na obszarze Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 4. WKŁAD WŁASNY 

1. Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie 

z art. 19e ustawy, może polegać na: 

1) świadczeniu pracy społecznej; 

2) świadczeniach pieniężnych; 

3) świadczeniach rzeczowych. 

2. Wysokość udziału Gminy Godziesze Wielkie oraz Inicjatora w zadaniu publicznym 

realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą 

ustalane każdorazowo w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami. Wysokość środków 

budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Gminę Godziesze Wielkie, nie może 

przekroczyć 60% jej wstępnie oszacowanych kosztów. 

§ 5. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

1. W celu rozpoczęcia procedury Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego zwany  

dalej „wnioskiem”, w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze 

Małe, zwanym dalej Urzędem. 

§ 6. KOMISJA 

1. Wójt Gminy Godziesze Wielkie powołuje komisję do oceny Inicjatyw Lokalnych, zwaną dalej 

komisją. 

2. Komisja oceniając wniosek: 

1) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy 

lokalnej, 

2) udziela mu rekomendacji, biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia zaspakajania 

potrzeb społeczności lokalnej oraz kryteria określone w § 7, 

3) przekazuje wniosek wraz ze swoim stanowiskiem Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 7. KRYTERIA OCENY WNIOSKU 

1. Ustala się następujące kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej: 

1) znaczenie społeczne Inicjatywy – czy Inicjatywa służy zaspokojeniu  potrzeb środowiska 

lokalnego: 0 – 5 pkt; 
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2) zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego i planami inwestycyjnymi Gminy Godziesze Wielkie: 0 – 5 pkt; 

3) udział środków budżetowych Gminy w całkowitych kosztach inicjatywy : 

a) 60 %                   -  0 pkt, 

b) 60% - 55%          - 1 pkt, 

c) 55% - 50%          - 2 pkt, 

d) 50% - 45%          - 3 pkt, 

e) 45% - 40%           - 4 pkt, 

f) 40% i poniżej      -  5 pkt. 

4) udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych Inicjatora : 0-5 pkt; 

a) od 100% do 90%     - 5 pkt, 

b) od 90% do 70%       - 4 pkt, 

c) od 70% do 50%       - 3 pkt, 

d) od 50% do 30%      - 2 pkt, 

e) od 30% do 10%       - 1 pkt, 

f) poniżej 10%             - 0 pkt. 

5) udział finansowy i rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych Inicjatora: 

a) od 100% do 90%    - 5 pkt, 

b) od 90% do 70%      - 4 pkt, 

c) od 70% do 50%       - 3 pkt, 

d) od 50% do 40%       - 1 pkt, 

e) poniżej  40%            - 0 pkt. 

2. Za każde kryterium wymienione w ust. 1 komisja przyznaje punkty. 

3. Wójt Gminy Godziesze Wielkie dokonuje wyboru wniosków do realizacji. 

4. Zestawienie wniosków przyjętych do realizacji wraz z ilością punktów i kwotami zamieszcza 

się na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/159/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie uchwalenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego

na budowie kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek

samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego

na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi istotne narzędzie wzmocnienia

partycypacji w kosztach obywateli w funkcjonowaniu samorządu lokalnego.

Stworzenie mieszkańcom możliwości realizacji zadania publicznego we współpracy z gminą,

pozwala na wykorzystanie potencjału mieszkańców, poprawia jakość działania samorządu, który

odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie społeczności lokalnej.

Art. 19c ust. 1 tejże ustawy nakłada na Radę Gminy Godziesze Wielkie obowiązek określenia

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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