Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXLII/353/17
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 października 2017r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
§ 1.
1. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest formą współpracy Gminy
Pyrzyce z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej.
2. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających
warunki życia społeczności lokalnej.
§ 2.
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej
„wnioskiem” mogą składać mieszkańcy Gminy Pyrzyce, 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Wniosek można składać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1.
§ 3.
Wniosek o realizację zadania publicznego o którym mowa w § 2 zgodnie z art. 19b ustawy
stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 4.
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje
Burmistrz Pyrzyc.
2. Burmistrz Pyrzyc dokonuje wstępnej weryfikacji złożonego wniosku pod kątem formalnym
w terminie 14 dni roboczych od dnia jego złożenia.
3. W razie stwierdzenia braków Burmistrz wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia bądź
poprawy wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie
braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 5.
1. Oceny punktowej wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
dokonuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, zwany dalej „Zespołem” w ciągu 21 dni
od daty wpływu wniosku.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Pyrzycach;
2) dwie osoby – przedstawiciele Burmistrza Pyrzyc;
3) trzech mieszkańców Gminy Pyrzyce, wylosowanych do prac w komisji oceniającej,
zgodnie z pkt 4;

4) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Pyrzyce zostanie
zamieszczona informacja o naborze zgłoszeń mieszkańców, zainteresowanych udziałem
w pracach w Zespole. Spośród zgłoszonych mieszkańców zostanie/ną wylosowany/i
mieszkaniec/ńcy który/rzy będzie/dą brał/ć udział w pracach Zespołu.
3. Wnioski oceniane są przez Zespół, który bierze pod uwagę:
1) liczbę osób popierających inicjatywę lokalną;
2) zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy
Pyrzyce;
3) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
4) udział finansowy Gminy Pyrzyce niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty,
jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji zrealizowania zadania;
5) wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej;
6) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania;
8) doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem;
9) planowanego terminu zakończenia realizacji zadania (w przypadku inwestycji).
4. Zespół dokonuje oceny wniosku w karcie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
5. Zespół pozytywnie rekomenduje Burmistrzowi Pyrzyc wnioski, które otrzymały co
najmniej 40 punktów.
§ 6.
1. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Burmistrz Pyrzyc po zapoznaniu się z
rekomendacją Zespołu.
2. Burmistrz Pyrzyc bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku, celowość
inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz możliwości finansowe
Gminy Pyrzyce.
3. Informację o uwzględnieniu wniosku i przyjęciu do realizacji zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

