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Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
Z2020 r., poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia1a1n0éci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. W celu podnoszenia jakoéci Zycia w dzielnicach imieécie poprzez wspélna, realizacjg przedsigwziqé
inicjowanych przez mieszkaficéw okreéla sig tryb i szczegé1owe klyteria oceny wnioskéw 0 realizacje; zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniujak w zahgczniku do niniejszej uchwa1y.

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Traci moc uchwa1a nr III/58/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Gliwickiej
Inicjatywy Lokalnej (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2019 r., poz. 1450).

§4. W roku 2021 termin, 0 ktérym mowa w§ 4 ust. 5 za1qcznika zostanie ogioszony w ciqgu miesiqca
od wejécia w Zycie niniejszej uchwa1y.

§5.Uchwa12} wchodzi wZycie po up1ywie 14 dni od dnia og1oszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Zaiacznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Rozdziai 1
Postanowienia ogélne

§1.Inicjatywa lokalna, jako jeden zistotnych elementow partycypacji spolecznej, umozliwia udziai
gliwiczan winicjowaniu iwykonywaniu zadafi publicznych, wszczegolny sposéb promujac bezpoérednie
zaangaiowanie wnioskodawcow w ich realizacjo.

Rozdzial 2
Tryb oceny zgloszonych wnioskow

§ 2. Ocena wnioskow zgioszonych w ramach inicjatywy lokalnej skiada sie; z dwoch etapow:

1) etap I — ocena formalna wnioskow, na podstawie kiyteriow szczegoiowych okreélonych w § 5,
2) etap II — ocena merytoryczna, na podstawie kxyteriéw szczegéiowych okreélonych w§ 6, prowadzona

odregbnie dla kaidego zadania publicznego mieszczacego sis; w jednym z zakreséw okreélonych w art. 19 b
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, albo 7 ustawy 0 dzialalnoéci poZytku publicznego i 0 wolontariacie.

§ 3. 1. Ocena formalna w odniesieniu do kaidego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna
(speinia), ocena negatywna (nie speinia).

2. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej wniosku jest speinienie wszystkich wymogow
szczegoiowych objgtych ocena.

3. Wszystkie wnioski speiniajace wymogi formalne podlegaja, ocenie merytorycznej.

§ 4. 1. Oceno pozytywnq na etapie oceny merytorycznej otrzymujq wnioski, ktore uzyskaiy minimum
60 punktéw stanowiacych sumo punktow przyznanych w poszczegolnych kryteriach opisanych w § 6.

2. Do realizacji kierowane sa, wnioski, ktére otrzymaiy ocena pozytywna, uzyskaiy kolejno najwyisza, liczbo
punktow i mieszcza sio w puli érodkow, ktore mo2na przeznaczyé na realizacjz; zadafi w danym zakresie.

3. W przypadku takiej samej liczby punktéw dla wnioskow, zktorych kaidy osobno mieéci sie; w puli
érodkow, ktore mozna przeznaczyé na realizacjq zadaii danego rodzaju, ale nie ma mozliwoéci sfinansowania
obydwu, kierowany do realizacji jest wniosek, ktéry zostai zioiony pierwszy.

4. Wnioski, ktore nie uzyskaiy oceny pozytywnej oraz wnioski, ktére nie mieszcza sio w puli érodkow, ktore
mozna przeznaczyé na realizacjq-; zadafi danego rodzaj u, nie begda realizowane.

5. Wybér zadafi do realizacji jest dokonywany raz w roku w terminie ustalonym ipodanym do publicznej
wiadomoéci przez Prezydenta Miasta do dnia 31 stycznia kaidego roku.

Rozdzial 3
Kryteria oceny zgloszonych wnioskéw

§ 5. Kryteria formalne:

1) Wnioski musza zostaé ziozone przez mieszkaficow Gliwic bezpoérednio badi za poérednictwem organizacji
pozarzadowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 0 dziaialnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie lub
podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

2) Wnioski musza mieécié sic; w katalogu zadafi wskazanych w art. 19b ust. 1 ustawy o dziaialnoéci poZytku
publicznego i 0 wolontariacie oraz kompetencjach samorzadu miasta Gliwice.
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3) Wnioski musza, byé zaopiniowane przez wiaéciwa miejscowo dla obszaru realizacji zadania Radc; Dzielnicy,
o ile zostaia utworzona.

4) Do wnioskow o realizacjo zadafi na terenie nieruchomoéci niepozostajacych we wiadaniu miasta Gliwice,
wnioskodawca doiacza oéwiadczenie wiadajqcego nieruchomoécia, zobowiazujace
do utrzymania trwaioéci rzeczowych efektow projektu we wiasnym zakresie ina wiasny koszt
przez co najmniej 3 lata od daty zakoficzenia zadania, z zastrzezeniem pkt 5.

5) Wnioski o realizacje; zadafi okre§lonych w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia1alno§ci pozytku publicznego i o
wolontariacie dotyczace budowy, rozbudowy lub remontu drog, kanalizacji, sieci wodociagowej musza,
dotyczyé nieruchomoéci stanowiacych w1asnoéé miasta Gliwice.

6) Okres realizacji wnioskow finansowanych z wydatkow bieiqcych musi mieécié sic; w roku budzetowym,
a wnioskéw dotyczacych zadafi inwestycyjnych — w okresie do 3 lat budzetowych.

7) Proponowane we wniosku zadanie publiczne musi byé moiliwe do realizacji zgodnie zobowiazujacymi
przepisami prawa, a takze pod wzglgdem technicznym i organizacyjnym.

8) Wnioski musza okreélaé formg i zakres wsparcia oczekiwanego od miasta oraz wspoiudziaiu wnioskodawcy
w realizacji inicjatywy.

9) Wnioski w zakresie rewitalizacji powinny dotyczyé zadafi publicznych mieszczacych sic; w wizji icelach
rewitalizacji okreélonych w obowiazujacym programie rewitalizacji.

§ 6. Klyteria merytoryczne:

1)O kwalifikacji wniosku do realizacji przesadza poziom deklarowanego zaangaiowania wnioskodawcy
oceniony na podstawie kryteriow szczegélowych opisanych oddzielnie dla zadafi inwestycyjnych
i pozostaiych odpowiednio w pkt. 3 i 4.

2) Zaangazowanie wnioskodawcy moZe polegaé na éwiadczeniach pracy spoiecznej, na éwiadczeniach
pienigznych lub rzeczowych, ktére bode; realizowane w sposob okreélony zgodnie z pkt 3 — dla wnioskow
dotyczacych zadafi inwestycyjnych lub z pkt 4 — dla wnioskéw dotyczacych pozostaiych zadafi. Dla
kazdego rodzaju éwiadczenia wnioskodawca moie zadeklarowaé tylko jeden sposob jego realizacji spoérod
wymienionych w pkt 3 lub 4, 2 zastrzezeniem pkt 3 lit. a) i pkt 4 lit a).

3) Przyznaje sic; nastcppujaca, liczbe; punktow za deklarowane zaangazowanie wnioskodawcy w realizacjg zadafi
inwestycyjnych:
a) slwiadczenia pracy spoiecznejz

- dla zadafi, o ktorych mowa w§ 5 pkt 5 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego iprawa zamowiefi publicznych wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodniefi lub pozwolefi — 15 pkt.,

- Wykonanie prac na rzecz utvvorzenia lub modernizacji placow zabaw, siiowni na wolnym powietrzu,
boisk, éciezek pieszych i rowerowych w miejscach publicznie dostqpnych — 15 pkt.,

- Wykonanie nasadzefi drzew ikrzewow lub imych prac na rzecz poprawy zieleni
w miejscach publicznie dostc-;pnych — 30 pkt.,

- vvykonanie (montaz lub budowa) urzadzenia do gromadzenia wéd opadowych iroztopowych takiego
jak: zbiomik podziemny bezodpiywowy, zbiomik podziemny zprzelewem do kanalizacji deszczowej
lub do ciekow, zbiomik nadziemny bezodpiywowy, zielony dach, powierzchniowy zbiornik - oczko
wodne obsadzone roélinnoécia, skrzynki rozsaczajace, ogréd deszczowy, row chionny, studnia chionna
— 30 pkt.,

- wykonanie prac na rzecz zagospodarowania podworka — 30 pkt.,
z zastrzezeniem, Ze:
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- we wniosku mozna zadeklarowaé tylko jeden z powyiszych sposobéw, za realizacje ktorego przyznaje
sie wskazana wyzej ryczaitowa liczbe punktow; w przypadku zadeklarowania we wniosku innych
dodatkowych sposobéw realizacji éwiadczenia pracy spoiecznej liczba przyznanych punktow zostanie
powiekszona o 2 pkt. za kaidy punkt procentowy wynikajqcy z proporcji, wjakiej wartoéé
deklarowanych dodatkowych éwiadczefi pracy spoiecznej pozostaje do wartoéci wszystkich kosztéw
realizacji zadania,

-wnioskodawca rnoze we wniosku zadeklarowaé inne, niewymienione wyzej sposoby realizacji
éwiadczenia pracy spoiecznej — w takim przypadku wniosek otrzyma 2 pkt. za kazdy punkt procentowy
vvynikajqcy zproporcji, wjakiej wartoéé deklarowanych éwiadczefi pracy spoiecznej pozostaje do
wartoéci wszystkich kosztow realizacji zadania,

b) éwiadczenia pienieznez
- dla zadafi, 0 ktorych mowa w § 5 pkt 5 zaangaiowanie pokrywajqce 20% wszystkich kosztow realizacji

zadania — 50 pkt., powiekszone o 2 pkt. za kazdy kolejny punkt procentowy i pomniejszone o 2 pkt. za
kazdy punkt procentowy ponizej 20%, w przypadku braku zaangazowania - 0 pkt.,

- dla innych zadafi inwestycyjnych - zaangazowanie pokrywajace 20% wszystkich kosztow realizacji
zadania — 25 pkt., powiekszone o 1 pkt za kazdy kolejny punkt procentowy ipomniejszone 0 1 pkt za
kazdy punkt procentowy ponizej 20%, w przypadku braku zaangaiowania - 0 pkt.,

c) éwiadczenia rzeczowe:
- udostepnienie terenu lub obiektu ogolnodostepnego niebedacego w1asno§cia miasta
w celu wykonania prac, 0 ktorych mowa w pkt. 3 ppkt atiret drugie, trzecie iczwarte — 30 pkt.,
powiekszone 0 1 pkt za ka2dy punkt procentowy wszystkich kosztéw realizacji zadania w przypadku
deklaracji innych éwiadczefi rzeczowych,

- zaangazowanie pokrywajace 5% wszystkich kosztéw realizacji zadania — 10 pkt., powiekszone o 1 pkt
za kazdy kolejny punkt procentowy ipomniejszone 0 1 pkt za kazdy punkt procentowy ponizej 5%,
w przypadku braku zaangazowania - O pkt.

4) Przyznaje sie nastepujaca liczbe punktéw za deklarowane zaangazowanie wnioskodawcy w realizacje zadafi
pozostaiychz
a) éwiadczenia pracy spoiecznejz
-organizacja dla co najmniej 15-osobowej grupy dzieci imIodzieZy konkursu wiedzy

0 Gliwicach, samorzadzie lub ekologii — 50 pkt.,
- organizacja dla co najmniej 15-osobowej grupy dzieci i mIodzieZy zajeé 0 tematyce wykraczajacej poza

podstawe programowa, dla szkéi podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typéw
szkol — 50 pkt.,

z zastrzeieniem, Ze:
- we wniosku moina zadeklarowaé tylko jeden z powyzszych sposobéw, za realizacje ktérego przyznaje

sie wskazana wyzej ryczaltowa liczbe punktow; w przypadku zadeklarowania we wniosku innych
dodatkowych sposobow realizacji éwiadczenia pracy spoiecznej liczba przyznanych punktéw zostanie
powiekszona o 2 pkt. za kaZdy punkt procentowy wynikajacy z proporcji, w jakiej wanoéé
deklarowanych dodatkowych éwiadczefi pracy spolecznej pozostaje do waitoéci wszystkich kosztow
realizacji zadania,

- wnioskodawca moie we wniosku zadeklarowaé inne, niewymienione wy2ej sposoby realizacji
éwiadczenia pracy spolecznej — w takim przypadku wniosek otrzyma 2 pkt. za kazdy punkt procentowy
wynikajacy zproporcji, wjakiej wartoéé deklarowanych éwiadczefi pracy spolecznej pozostaje do
wartoslci wszystkich kosztow realizacji zadania,

b) éwiadczenia pienieznez
- zaangazowanie pokrywajace 20% wszystkich kosztéw realizacji zadania — 25 pkt., powiekszone 0 1 pkt

za kazdy kolejny punkt procentowy ipomniejszone 0 1 pkt za kaidy punkt procentowy ponizej 20%,
w przypadku braku zaangaiowania - 0 pkt.,
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c) éwiadczenia rzeczowe:
- zaangazowanie pokrywajace 5% wszystkich kosztow realizacji zadania — 10 pkt., powiekszone 0 1 pkt

za kazdy kolejny punkt procentowy i pomniejszone 0 1 pkt
za kaZdy punkt procentowy ponizej 5%, w przypadku braku zaangazowania - O pkt.

Rozdzial 4
Obowiqzek informacyjny

§7.Informacje okolejnych etapach procedowania wnioskow, wtym wykaz inicjatyw lokalnych
zakwalifikowanych do realizacji, podlegaja publikacji wBiuIetynie Informacji Publicznej ina stronie
intemetowej Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
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Uzasadnienie
Propozycja zmiany uchwaiy w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej jest wynikiem doswiadczefi

zebranych z ponadrocznego funkcjonowania w obiegu prawnym dotychczasowej regulacji. Gléwne
modyfikacje wprowadzono w zakresie merytolycznych kiyteriow oceny wnioskow, w ramach ktorych
proponuje sie wskazanie dziaiafi, w ktorych inicjatywy lokalne sa w szczegélnosci pozadane. Rozwiazania
zaproponowane w uchwale uwzgledniaja wymogi ustawowe i sa komplementarne wobec innych stosowanych
w miescie rozwiazafi w zakresie partycypacji spoiecznej.

Przedmiotowy projekt uchwaiy byI konsultowany z Radami Dzielnic, Miejska Rada Dziaialnosci Pozytku
Publicznego oraz organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o dziaialnoéci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
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