
Inicjatywa lokalna  
 



Realizując obowiązek ustawowy 
Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom swoich 
mieszkańców, oddając w ich ręce nowe narzędzie 

współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA 

 

 
 



Co to jest? 
Inicjatywa lokalna jest nową formą realizacji zadań 
publicznych przez samorząd i mieszkańców.  
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki 
samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki 
samorządu terytorialnego, na terenie której mają 
miejsce zamieszkania lub siedzibę. 
 
 

 



Podstawa prawna: 
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie: trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
 

 



Poprzez rozwój partycypacji  
Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród 
mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów 
codziennego życia, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych 
liderów. Projekty realizowane w ramach INICJATYWY 
LOKALNEJ to odkrywanie wspólnych wartości, 
niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, 
mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej 
korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się  
i wielopłaszczyznowej współpracy. 



Inicjatywa lokalna  
to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego 
z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy  
obu stron: mieszkańca i urzędu. 
 



Zakres działań w ramach  
Lokalnej Inicjatywy dotyczy: 
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury 
stanowiących własność Miasta Zawiercie; 



Zakres działań w ramach  
Lokalnej Inicjatywy dotyczy: 
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, organizacji i promocji 
wolontariatu; 
 



Zakres działań w ramach  
Lokalnej Inicjatywy dotyczy: 
3) edukacji, oświaty i wychowania; 
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w gminie; 
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
 



Celem inicjatywy lokalnej jest: 
• włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów 

lokalnych, 
• wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej 
społeczności oraz poprawa warunków ich życia, 

• realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców  
      w ich najbliższym otoczeniu. 
 
 



Wkład mieszkańców może polegać na: 
• pracy społecznej, 
• świadczeniach pieniężnych, 
• świadczeniach rzeczowych. 

 
 
Polega to na tym, że inicjatorzy przychodzą nie tylko  
z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, 
ale deklarują współudział w jego realizacji. 

 



Urząd wspiera realizację zadania w 
sposób: 
finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów 
i usług niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej  
organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne  
przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie 
informacyjne, w zakresie możliwości Gminy, 
rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi  
oraz przekazanie materiałów niezbędnych do realizacji 
inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy.  
 
 



Co się dzieje na etapie oceny wniosku?  
1. Miasto musi przeanalizować możliwość 
zaangażowania środków finansowych oraz osobowych  
w realizację konkretnej inicjatywy.  
2. Następnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie 
załatwienia wniosku. 
 
 



Wsparcie Miasta może nastąpić  
poprzez np. 
udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub 
materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, 
wypożyczenie, stołów, namiotów, transport.  
Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę 
lokalną. 
Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi 
przepisami prawa – w tym z prawem zamówień 
publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji 
inicjatywy. 
 
 



Wspólne rozliczenie i podsumowanie 
inicjatywy 
Sprawozdanie merytoryczne UM i wnioskodawcy:  
• opis osiągniętych rezultatów,  
• ocena realizacji harmonogramu działań oraz budżetu 
zadania. 
 
 
 



Sprawozdanie z wzajemnych świadczeń  
Wnioskodawcy: 
1. Zestawienie świadczeń pracy społecznej (karty czasu 
pracy wskazujące kto, kiedy, ile godzin przepracował  
oraz rodzaj wykonanej pracy – wraz z podpisami),  
2. Zestawienie świadczeń rzeczowych (w tym protokoły 
przekazania rzeczy),  
3. Zestawienie dokumentów finansowych  
(w tym faktur i rachunków oraz potwierdzeń wpłat lub 
przelewów).  
 
 
 



Urząd Miasta Zawiercia: 
1. Zestawienie świadczeń rzeczowych, 
2. Zestawienie dokumentów finansowych  
(w tym faktur i rachunków). 

 
 
 
 

 
• cop@zawiercie.eu  
 


