
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  w ramach 
inicjatywy lokalnej

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 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) ,  w związku  z  art. 19 c ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  
działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/600/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012r. w sprawie trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 4769).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia....................2016 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Miasta Katowice z jego 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności  Miasta Katowice.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania 
zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

§ 2. 1. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy miasta Katowice 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, zwanej dalej „ustawą”, mających 
odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta Katowice, a wniosek dotyczy zadania 
publicznego realizowanego wyłącznie na terenie Miasta Katowice, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania inwestycyjne obejmujące w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiące własność Miasta Katowice, 
a także budynki i obiekty małej architektury.

§ 3. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, zwany dalej „wnioskiem” powinien zawierać w szczególności:

1. nazwę i opis inicjatywy;

2. termin realizacji;

3. informacje o wnioskodawcy;

4. miejsce wykonywania zadania;

5. szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6. opis dotychczas wykonanych prac w ramach złożonego wniosku o inicjatywę lokalną;

7. opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8. określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt zadania,

b) wnioskowaną formę i zakres pomocy,

c) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz 
posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z 
innych źródeł,

10. imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z podpisami.

§ 4. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice i będą one rozpatrywane w ramach posiadanych 
środków finansowych w budżecie miasta Katowice na dany rok lub na rok następny.

§ 5. 1. Wnioski opiniuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka 
organizacyjna Miasta Katowice w zależności od charakteru zadania lub powołana komisja ds. inicjatyw 
lokalnych, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
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KRYTERIA OCENY WNIOSKU Maksymalna 
liczba 

punktów
Kryterium I *) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI 
INWESTYCYJNYMI MIASTA,  W SZCZEGÓLNOŚCI ZE STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA 
„KATOWICE 2030”

1-3

Kryterium II FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW
świadczenie pracy społecznej, w tym:
- od 20 do 100 godzin pracy społecznej 2
- do 200 godzin pracy społecznej 4
-  powyżej 200 godzin pracy społecznej 6
świadczenie rzeczowe 2
świadczenie pieniężne (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji zadania) 2
Kryterium III ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
do 20 000 zł 10
21 000 zł – 40 000 zł 9
41 000 zł – 80 000 zł 8
81 000 zł – 100 000 zł 7
101 000 zł – 120 000 zł 6
121 000 zł – 140 000 zł 5
141 000 zł – 160 000 zł 4
161 000 zł – 180 000 zł 3
181 000 zł – 200 000 zł 2
powyżej 200 000 zł 1
Kryterium IV *) STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA 0-5
Kryterium V ) NIEODPŁATNY UDZIAŁ UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW) INICJATYWY LOKALNEJ
- udział nieodpłatny 5
- udział odpłatny 0
Kryterium VI  CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY 
MIESZKAŃCÓW MIASTA, w tym:

0-10

- informacja o zgłoszonej inicjatywie lokalnej i jej pełny opis 0-2
- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej 0-2
- opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej 0-2
- skutki inicjatywy lokalnej 0-2
- sposoby promowania inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców 0-2
Kryterium VII SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ
ocena skali oddziaływania inicjatywy lokalnej na mieszkańców i ich otoczenie,
efekty inicjatywy:
- w przypadku działań nie inwestycyjnych – cykliczność/kontynuacja działań lub działanie jednorazowe
- w przypadku działań inwestycyjnych - ocena kosztów eksploatacji, zaangażowanie mieszkańców np. społeczne

0-5

*) W sytuacji określonej w w/w punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez 
siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

2. Do oceny wniosków przyjmuje się kryterium, że wysokość kosztów osobowych inicjatywy lokalnej 
w stosunku do kwoty wnioskowanej z budżetu miasta Katowice nie może przekroczyć 20%, za wyjątkiem 
honorariów artystów w odniesieniu do inicjatyw lokalnych z zakresu kultury.

3. Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego procedowania 
wynosi 25 punktów.

4. Prezydent Miasta Katowice podejmuje ostateczną decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w oparciu o dokonaną ocenę

5. O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w terminie określonym w kodeksie postępowania 
administracyjnego.

§ 6. 1. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art.19 d ustawy.

2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie pracy społecznej  istnieje 
możliwość udostępnienia wnioskodawcy rzeczy / majątku Urzędu Miasta Katowice lub jednostki 
organizacyjnej Miasta Katowice.
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Uzasadnienie

Art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie
nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zgodnie z art. 19 b ust. 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy) mogą
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają
miejsce zamieszkania lub siedzibę w następującym zakresie:

1) działalności, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, promocji i organizacji wolontariatu,

3) edukacji, oświaty i wychowania,

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Uregulowania prawne dotyczące inicjatywy lokalnej zostały przyjęte Uchwałą nr XXVI/600/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 12 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia dotyczące zarówno etapu oceny wniosków, jak i samej
realizacji inicjatyw lokalnych, wystąpiła konieczność doprecyzowania kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zarówno z punktu widzenia wnioskodawcy, jak i
oceniającego.

W związku z powyższym w okresie od 05.02.2016r. do 19.02.2016r., przeprowadzono konsultacje
zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego.

Przebieg konsultacji:

1. Projekt uchwały poddany konsultacjom w powyższym trybie został wypracowany i uzgodniony z
komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice realizującymi wnioski mieszkańców o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Ponadto realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej była przedmiotem dyskusji eksperckiego
zespołu ds. inicjatywy lokalnej powołanego przez Prezydenta Miasta Katowice w 2015 roku na wniosek
organizacji pozarządowych. Zespół odbył 5 spotkań w okresie 22.06.2015 do 25.01.2016r. Na spotkaniu w
dniu 25 stycznia 2016r. eksperci uzgodnili i przygotowali ostateczne rekomendacje, a następnie 29 stycznia br.
przesłali je drogą elektroniczną na adres Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
Rekomendacje ekspertów opublikowano na Platformie Konsultacji Społecznych w Kategorii Konsultacje
społeczne/Polityka społeczna w dniu 08.02.2016r.

3. Na posiedzeniu w dniu 08 lutego 2016r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
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KRYTERIA OCENY WNIOSKU Maksymalna
liczba

punktów
Kryterium I *) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI
INWESTYCYJNYMI MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA
„KATOWICE 2030”

1-3

Kryterium II FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW

świadczenie pracy społecznej, w tym:

- od 20 do 100 godzin pracy społecznej 2
- do 200 godzin pracy społecznej 4
- powyżej 200 godzin pracy społecznej 6
świadczenie rzeczowe 2
świadczenie pieniężne (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji zadania) 2
Kryterium III ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA

do 20 000 zł 10
21 000 zł – 40 000 zł 9
41 000 zł – 80 000 zł 8
81 000 zł – 100 000 zł 7
101 000 zł – 120 000 zł 6
121 000 zł – 140 000 zł 5
141 000 zł – 160 000 zł 4
161 000 zł – 180 000 zł 3
181 000 zł – 200 000 zł 2
powyżej 200 000 zł 1
Kryterium IV *) STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA 0-5
Kryterium V ) NIEODPŁATNY UDZIAŁ UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW) INICJATYWY LOKALNEJ

- udział nieodpłatny 5
- udział odpłatny 0
Kryterium VI CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW MIASTA, w tym:

0-10

- informacja o zgłoszonej inicjatywie lokalnej i jej pełny opis 0-2
- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej 0-2
- opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej 0-2
- skutki inicjatywy lokalnej 0-2
- sposoby promowania inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców 0-2
Kryterium VII SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ
ocena skali oddziaływania inicjatywy lokalnej na mieszkańców i ich otoczenie,
efekty inicjatywy:
- w przypadku działań nie inwestycyjnych – cykliczność/kontynuacja działań lub działanie jednorazowe
- w przypadku działań inwestycyjnych - ocena kosztów eksploatacji, zaangażowanie mieszkańców np. społeczne

0-5

wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej uwzględniając część rekomendacji
eksperckiego Zespołu ds. inicjatywy lokalnej.

4. W treści opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pojawiły się
następujące propozycje zmian:

- Wykreślić ust 10 w § 3 o brzmieniu: „10. informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych
we współpracy z administracją publiczną”

- W §5 ust. 1 przyjąć następujące kryteria oceny wniosku:

*) W sytuacji określonej w w/w punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez
siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

- Kryterium ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA - zostanie zweryfikowane
w 2017 roku, po zebraniu informacji nt. inicjatyw lokalnych zrealizowanych w 2016 roku;

- wykreślić kryteria dodatkowe ujęte w §5 ust. 2 odnoszące się do kosztów eksploatacji przedsięwzięcia
z uwagi na dopisanie, zgodnie z rekomendacjami eksperckiego zespołu ds. inicjatywy lokalnej, kryterium VII –
SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ i określenie maksymalnej liczby
punktów do uzyskania w tym kryterium;
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- w §5 ust. 4 przyjąć 51% próg uzyskanych punktów z oceny jako punkty graniczne pozwalające na
dalsze rozpatrywanie wniosku celem zachęcenia mieszkańców do korzystania z tej formy współpracy (zamiast
proponowanego przez ekspertów progu 70%), a zatem po uwzględnieniu zmian w kryteriach oceny wniosku,
gdzie maksymalna liczba punktów może wynieść 48, próg minimalny po zmianach wyniesie 25 punktów, co
powoduje zmianę w zapisie §5 ust. 4, tj.:

„Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego procedowania
wynosi 25 punktów”.

5. Uwagi Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach zostały uwzględnione
w całości w projekcie uchwały.

6. Pozostałe rekomendacje eksperckiego Zespołu ds. inicjatywy lokalnej w zakresie:

- powołania stałego zespołu oceniającego wnioski o inicjatywę lokalną,

- uproszczenia wniosku o inicjatywą lokalną,

- regularnego upubliczniania informacji o złożonych wnioskach z inicjatywy lokalnej w BIP,

zostaną rozpatrzone na etapie przygotowywania projektu zarządzenia wykonawczego do uchwały.

7. Rekomendacje w zakresie:

- opracowania pakietu informacyjnego dla mieszkańca zawierającego między innymi:

- wypracowania propozycji działań promocyjno - informacyjnych

stanowią materiał do dalszej pracy ekspertów we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych
zgodnie z ich intencją.

8. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe nie wniosły dodatkowych uwag/propozycji do
projektu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.

9. Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu
Miasta Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.

Id: 32980BB5-D591-481A-A455-187EEA1A9D06. Projekt Strona 3




