UCHWAŁA NR 461.LIII.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 2177).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Wrotniewski
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Załącznik do uchwały Nr 461.LIII.2018
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
I. Tryb składania i rozpatrywania wniosku o inicjatywę lokalną:
1. Mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry, zwani dalej Wnioskodawcami, bezpośrednio bądź
za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie której mają miejsce zamieszkania
lub siedzibę, mogą składać do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wnioski o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.
2. Koordynatorem zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej jest wydział Urzędu Miasta Jelenia
Góra wskazany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
3. Wydział, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Jelenia Góra, bądź jednostkę organizacyjną miasta, właściwą do rozpatrzenia wniosku i jeśli
zachodzi taka potrzeba, niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki, bądź jednostki.
4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Jelenia Góra, bądź jednostka organizacyjna miasta,
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku:
a) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz
wspólnie z Wnioskodawcą opracowuje harmonogram i kosztorys,
b) w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych,
c) dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji, bądź odrzuceniu go z podaniem usasadnienia
podejmuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
II. Szczegółowe kryteria oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej:
Kryteria oceny
KRYTERIUM I
Obszar wnioskowanych działań
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w
szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- turystyka i krajoznawstwo
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- działalność charytatywna
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- promocja i organizacja wolontariatu
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- porządek i bezpieczeństwo publiczne
KRYTERIUM II

Id: ACF3D6A6-916D-4475-99AC-73405C8FCE89. Podpisany

Maksymalna
liczba punktów
1-6
6
5
4
3

2
1

Strona 1

Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta
Jelenia Góra
KRYTERIUM III
Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem
KRYTERIUM IV
Racjonalność i efektywność wydatków
KRYTERIUM V
Określony i wyceniony wkład Wnioskodawcy w formie pracy społecznej
w realizację inicjatywy lokalnej
KRYTERIUM VI
Udział finansowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej
- 0% wartości zadania
- do 15% wartości zadania
- od 16% do 40% wartości zadania
- od 41% do 60% wartości zadania
- od 61% do 80% wartości zadania
- powyżej 81% wartości zadania
KRYTERIUM VII
Określony i wyceniony udział świadczeń rzeczowych Wnioskodawcy
w realizację inicjatywy lokalnej
- 0% wartości zadania
- do 20% wartości zadania
- od 21% do 40% wartości zadania
- od 41% do 60% wartości zadania
- od 61% do 80% wartości zadania
- od 81% do 100% wartości zadania
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