
UCHWAŁA NR XXIV/224/12
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 
1244,  Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatyw lokalnych, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały 
Nr XXIV/224/12 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatyw lokalnych 

1. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy miasta Zgierza, zwani dalej 
Wnioskodawcami, bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie. 

2. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza. 

3. Wnioskodawcy składają wnioski o wsparcie inicjatyw lokalnych na formularzu, którego wzór 
określi w zarządzeniu Prezydent Miasta Zgierza. 

4. Prezydent Miasta Zgierza, w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną 
Urzędu Miasta Zgierza bądź miejską jednostkę organizacyjną, właściwą do realizacji danej inicjatywy 
lokalnej i jeśli zachodzi taka potrzeba, niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki. 

5. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Zgierza bądź miejska jednostka organizacyjna, 
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przekazania wniosku: 

a) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej 
oraz wspólnie z Wnioskodawcą jej szacunkowy koszt, 

b) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni, 

c) dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności 
lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w pkt 6, 

d) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia. 

6. Przyjmuje się następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku: 

a) udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, 

b) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, 

c) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę, 

d) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej, 

e) udział środków z budżetu miasta Zgierza potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej, 

f) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez miasto po jej zrealizowaniu. 
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