
  

UCHWAŁA NR L/381/18 

RADY MIASTA GRAJEWO 

z dnia 25 kwietnia 2018 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 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), Rada Miasta Grajewo uchwala, co następuje: 

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

w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Grajewa. 

2. Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Grajewa bezpośrednio, bądź za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie miasta Grajewo. 

§ 2. 1. Uprawniony Wnioskodawca składa do Burmistrza Miasta Grajewo wniosek o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza z wykorzystaniem szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu z uzasadnieniem. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz zawiera na czas określony umowę 

z wnioskodawcą na wykonanie inicjatywy lokalnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Halina Muryjas-Rząsa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2070



Załącznik do uchwały Nr L/381/18 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ WRAZ Z PUNKTACJĄ 

Kryteria oceny wniosku Maksymalna liczba 

punktów 

I. Celowość realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb 

społeczności lokalnej 

0-5 

II. Udział mieszkańców (wnioskodawcy) w realizację zadania: - 

1.Udział finansowy - 

do 10% wartości zadania 1 

10% - 15% wartości zadania 2 

powyżej 15% wartości zadania 3 

2.Udział własny w postaci pracy społecznej - 

do 10% wartości zadania 2 

10% - 25% wartości zadania 6 

25% - 50% wartości zadania 10 

powyżej 50% wartości zadania 20 

3.Udział rzeczowy - 

do 10% wartości zadania 1 

10% - 15% wartości zadania 2 

powyżej 15% 3 

III. Procent zaangażowania środków budżetowych Miasta w całkowitych 

kosztach Inicjatywy 

- 

do 20% wartości zadania 5 

20% - 40% wartości zadania 4 

40% - 60% wartości zadania 3 

powyżej 60% wartości zadania 2 

IV. Stopień przygotowania realizacji zadania 0-5 

V. Sposób i koszt utrzymania efektów inicjatywy lokalnej 0-5 

VI. Trwałość rezultatów 0-5 

VII. Spójność inicjatywy lokalnej z dokumentami strategicznymi Miasta 

Grajewo. 

0-5 

VIII. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem 0-4 

IX. Realizacja inicjatywy lokalnej na obszarze rewitalizowanym 10 

RAZEM: 70 
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