
                
 

 

INICJATYWA LOKALNA – JAK TO DZIAŁA? 

 

Inicjatywa lokalna to szansa na wspólną realizację ciekawych 

pomysłów Mieszkańców i Gminy. 
 

 Inicjatywa lokalna – szansą na wspólne inwestycje 

 Inicjatywa lokalna – szansą na realizację pomysłów 

 Inicjatywa lokalna – szansą na wsparcie lokalnej społeczności 

 

Co to jest inicjatywa lokalna?  

To forma współpracy Gminy z Mieszkańcami. 

Cel - wspólna realizacja zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności.  

Rezultat – zmiana najbliższego otoczenia, aktywizowanie mieszkańców, integracja 

społeczeństwa poprzez wspólne działanie dla dobra ogółu.  

 

Zasady tej współpracy określają: 

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- uchwała nr XXII/275/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatyw lokalnych,  

- zarządzenie nr 761/20 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru Wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

wzoru Umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru 

Sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot 

 i społeczności lokalnych 

Działalność 

charytatywna 

Podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

Działalność na rzecz 

mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Porządek i 

bezpieczeństwo publiczne 

Edukacja, oświata 

 i wychowanie 

Promocja i organizacja 

wolontariatu 

 

Ochrona przyrody,  

w tym zieleni miejskiej 

Działalność w sferze 

kultury fizycznej 

 i turystyki 

Rewitalizacja 

 
 
 

 

Zakres wnioskowanych zadań 



Kto może złożyć wniosek? 

 

- bezpośrednio mieszkańcy miasta – jako grupa nieformalna,  

- mieszkańcy miasta za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na 

terenie miasta Zawiercia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Etapy inicjatywy 

 

 

 
 
 
Jest pomysł na działanie, grupa mieszkańców i wyłoniony lider lub wsparcie organizacji 

pozarządowej, to należy zaplanować działania i złożyć wniosek. 

Ważne, aby pomysł wpisywał się w zakres zadań publicznych szczegółowo określonych 

 w ustawie oraz w szczegółowe kryteria oceny w oparciu, o które będzie weryfikowany. 

 

 

 

 

  

 

 

Wniosek znajduje się na stronie www.zawiercie.eu/inicjatywalokalnazawiercie  

Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMYSŁ WNIOSEK OCENA REALIZACJA UMOWA 

POMYSŁ 

1. Aktywni sąsiedzi 
- Lider 
- NGO 

 

2. Zaplanowanie  
działań 

 

3. Przygotowanie  
wniosku 

 

WNIOSEK 

1. Inwestycja 
 czy działanie 

publiczne 

2. Zakres 
wnioskowanych 

zadań 
 

3. Praca społeczna, 
wkład rzeczowy,  
wkład finansowy 

 

4. Zaangażowanie 
mieszkańców  

a zaangażowanie Gminy 
 

5. Złożenie wniosku  
w obowiązującym 

terminie 
 

http://www.zawiercie.eu/inicjatywalokalnazawiercie


 

 

   

     

 

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosku 

Lp. Ocena formalna wniosku 

1 Wniosek został złożony przez mieszkańców miasta Zawiercia bądź za pośrednictwem 

organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

2 Wniosek został złożony w obowiązującym terminie określonym w § 2 pkt. 2 Uchwały 

Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXII/275/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

3 Wniosek dotyczy zagadnień wymienionych w § 2 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej 

 w Zawierciu nr XXII/275/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

4  Wniosek został złożony w formie pisemnej 

5 Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

Lp. Ocena merytoryczna wniosku 

1 Wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej 

2 Celowość realizacji wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 

3 Liczba podmiotów, grup lub osób zgłaszających inicjatywę lokalną 

4  Liczba osób, którym będzie służyła inicjatywa lokalna 

5 Stan zaawansowania już wykonanych prac 

6 Wysokość środków finansowych własnych inicjatorów przeznaczonych na realizację 

zadania 

7 Wysokość wkładu rzeczowego 

8 Długotrwałe efekty z realizacji inicjatywy lokalnej 

9 Koszty utrzymania produktów inicjatywy lokalnej 

10 Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej oraz obszaru objętego projektem 

inicjatywy lokalnej 

Suma punktów – maksymalnie 100 

 

 

OCENA WNIOSKU 

Ocena formalna Ocena merytoryczna 



 

 

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej, właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub jednostka miejska wraz 

 z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do 

zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu 

oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść 

umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

 

Po podpisaniu umowy jest czas na działanie! Mieszkańcy i przedstawiciele Gminy wspólnie 

angażują się w realizację projektu. Zadania wykonywane są zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Urzędu 

Miejskiego w Zawierciu, wspólnie z inicjatorami, przygotowuje sprawozdanie. Powinno ono 

składać się z dwóch części:  

- sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele 

projektu udało się zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego 

rezultatów),  

- sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej 

 w formie kart pracy, zestawienia świadczeń rzeczowych z protokołami przekazania i 

zestawienia dokumentów finansowych – faktur i rachunków).  

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, cop@zawiercie.eu, tel. 32 494 13 82 

 

UMOWA 

REALIZACJA 

 

mailto:cop@zawiercie.eu

