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0l;\LViE;§;!CiEII-if-I Q si>:§'a\§ic ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawic Gliwickiej Inicjatywy

Lokalnej

Na podstawic art. 16 ust. 3 i4 ustawy zdnia 20 lipca 2000 r. 0 ugiaszaniu aktéw normatywnych iniektérych
innych aktéw prawnyc|'| (Lj. Dz. U. z 2019 r., poz. I46!)

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujc:

§1.0giosié tekst jednolity uchwa-ly nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia l8luteg0 2021 r.
w sprawie Gliwickiej lnicjatywy Lokalnej.

§2. I. Ogloszenie tekstu jednolitego nastqpi wformic Obwicszczenia Rady Miasta Gliwice, ktdre stanowi
zalqcznik do niniejszej uchwaly.

2. Obwieszgzenie (zalgcznik do niniejszej uchwaly) podlega ogloszcniu w Dzienniku Urz§dowym
Wojewédztwa Slqskiego.

§3. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydcmowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice

N1-korespondencji SOD z dnia ................... . 2022 r.

PROJEKT

OBWIESZCZENIE NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2022 r.

W sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawic Gliwickicj Inicjatywy Lokalnej

I.Na podstawie art. I6 u$t.3 uslawy z dnia 20 Iipca 2000 r. 0 oglaszaniu aktéw normatywnych i niektérych
innych aktéw prawnych (t.j. Dz. U. z 20I9 r. poz. I46I) ogIasza sic; w zaIqczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwaly nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice Z dnia I8 Iulego 2021 r. w sprawie Gliwickiej
Inicjalywy Lokalnej (Dz. Urz. Woj. §I. z 202! r., poz. 1328) z uwzgI¢dnIenIcm zmian wprowadzonych:
I) r0zstrzygni:;cie|n nadzorczym Wojewody §Iqskiego NPIl.4I3 I . I .253.202I z dnia 26 marca 2021 r.,
2) uchwalq m" XXVIII/590/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia I5 Iipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwaIy nr
XXIII/457/2021' Rady Miasta Gliwice zdnia I8 Iutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
(Dz. Urz. Woj. SI. 2021 r., poz. 5052).
2. Podany w zalqczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwaly nie obejmuje § 2 I §

3 uchwaly nr XXVIII/590/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia I5 Iipca 202I r. w sprawie zmiany uchwaly nr
XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice 2. dnia I8 Iutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, ktére
stanowiq:

,.§ 2. Wykonanie ucl1waIy powierza six; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. UchwaI§ wchodzi w Zycie po upIywie I4dni od dnia ogloszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojcwédztwa Sle;sI<ieg0.”.

3. Obwieszczcnie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia.
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Zalqcznik do obwicszczenia Nr .................. ..

Racly Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2022 r.

UCHWALA NR XXIIII457/2021
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 18 Iutego 2021 r.

w sprawic Gliwickiej lnicjatywy Lokalnej
Na poclstawie an. 18 ust. 2 pkt I5 ustawy zdnia 8 marca I990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2020 1-., poz. 713 z poin. zm.)" oraz art. 19c ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoéci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. I057 2 pézn. zm.). na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwicc
uchwalu, co nastqpujc:

§ 1. W celu podnoszenia jakos'ci Zycia w dzicInicacI1 imieécie poprzez wspolnq realizacjg przcdsiowzicpé
inicjowanych przez mieszkaflcow okreslla sis; tryb I szc2egoIowe kryteria oceny wnioskow 0 reaIizacj<; zadania
publicznego w ran1acI'| inicjalywy Iokalnej w brzmieniujak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanic uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Traci moc uchwala nr III/58[20I9 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 Iutego 2019 r. w sprawie Gliwickiej
Inicjatywy Lokalnej (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 2 2019 r.. poz. I450).

§4. W roku 2021 lermin. 0 ktérym mowa w§ 4 ust. S zalqcznika zostanie ogioszony wciqgu miesiqca
od wejslcia w zycie niniejszej uchwaly.

§5.Uch\vaI§1 wchodzi wzycic po uplywie I4dni od dnia ogloszenia w Dzicnniku Urzodowym
Wojewédztwa Slqskiego.

Zalqcznik do uchwaly Nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice
z dnia 18 Iutego 2021 1'.

Rozdzial 1
Postanowienia ogfilne

§1.Inicjalywa Iokalna, jako jedcn zistotnych elememow panycypacji spoIecznej, umozliwia udzial
gliwiczan W inicjowaniu iwykonywaniu zadari publicznych. wszczegolny sposéb promujqc bezpoérednie
zaangaiowanie Wnioskodawcow w ich realizacjq.

Rozdzial 2
Tryb oceny zgloszonych wnioskéw

§ 2.. Ocena wnioskow zg-Ioszonych W ramach inicjalywy lokalnej sldada sir; z dwéch etapénvi

I) etap 1 - ocena formalna wnioskéw, na podstawie kryteriow szczeg6|owycI1 okreélonych w § 5,

2) etap II — ocena merytoryczna, na p0dSI3W10 kryteriow 5ZCzeg,oIo\vyc11 okreélonych w§ 6, prowadzona
odr¢bnie dla kazdego zadania publiczncgo mieszczgcego 51¢ \Vj8C1I'1ym z zakreséw okreélonych w art, I9 b
L151. I pkt I. 2, 3. 4. 5. 6, albo 7 ustawy o dzialalnoéci poiytku publicznego I 0 wolontariacie.

“Nowy le:I-:51 judnolily: Dz. U. 2022. poz. 559 2 po:5.|1.:nn.
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§3. I. Ocena I"ormaIna w odnicsicniu do kazdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna
(spe1nIa). ocena I1¢g&1I;ywn£I (nic speInIa).

2. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny fonnalnej wniosku jest spelnienie W52)/SII<ICI‘l wymogéw
szczegoIowycI1 ob_I¢tyc11 ocenq.

3. Wszystkie wnioski spelniajqce wymogi fonnalne podlcgajq ocenie merytorycz|1ej.

§4. I.Ocen:; pozytywnq na etapie oceny rrlerytorycznej otrzymujq wnioski. ktorc uzyskedy minimum
60 punktow stzmowiqcych sums; punktow przyznanych w poszczegolnych kryteriach opisanych w § 6.

2. Do |'caIIz.acjI kierowane sq wnioski. klére otrzymaly ocene; pozytywnq, uzyskaly kolcjno najwyzszq Iiczbc;
punktéw I mieszczq six; w puli érodkd\v_, ktére mozna przeznaczyé na realizacjq zadafi w danym zakresie.

3. W przypadku takiej samej Iiczby punkt('>w dIa wnioskéw, z ktorych kaidy osobno mieéci sic; wpuli
érodkdw, ktére mozna przeznaczyé na realizacjo zadafi danego rodzaju. ale nie ma mozliwoéci sfinansowania
obydwu, kierowany do realizacji jest wniosek, ktéry z0staI ziozony pierwszy.

4. Wnioski, ktdre nie uzyskaly oceny pozytywnej oraz wnioski. ktorc nie micszczq six; w puli érodkow, ktore
mozna przeznaczyé na realizacjc; zadafi danego rodzaju. nie boda, rcalizowane.

5. Wybor Zadafi do realizacji jest dokonywany raz w roku w terminie ustalonym i podanym do publiczncj
wiadomoéci przez Prezydenta Miasta do dnia 31 stycznia kazdcgo roku.

Rozdzial 3
Kryteria oceny zgloszonych wnioskéw

§ 5. Kryteria formalnez

I) uchylonyn
2) Wnioski muszz; mieécié sI¢ w katalogu zadali wskazanych w art. 19b ust. I ustawy 0 dzialalnoéci potylku

publicznego I o wolontariacie oraz kompetencjach samorzqclu miasta Gliwice.
3) Wnioski muszq byé zaopiniowane przez wIaéci\vz) miejscowo dla obszaru realizacji zadania Radg DzieInicy,

0 Ile zostala utworzona.
4) Do wnioskow 0 realizacjo zadafi na lerenic nicruchomoéci niepozostajqcych we wladaniu miasta Gliwice,
wnioskodawca dolqcza oéwiadczenic wladajqcego nieruchomoécie;_. z0bo\vI>;-gzujzgce do utrzymania trwalofici
rzeczowych efektow projektu we wlasnym zakresie ina wlasny koszt przez co najmniej 3 Iata od daty
zakoficzenia zadania. 2 zastrzezeniem pkt 5.

5) Wnioski o realizacjr; zadmi okreélonych w art. 19b ust. I pkt I ustawy o dzialalnoéci pozytku publicznego I 0
wolontariacie dotyczqce budowy, rozbudowy Iub remontu drég, kanalizacji. sieci wodociqgowej muszq
dotyczyé nicruchomoéci stanowiqcych wlasnosié miasta Gliwice.

6) Okres realizacji wnioskow finansowanych zwydatkéw biezqcych musi miezicié sin; w roku budzetowym,
a wnioskéw dotyczqcych zadafi Inwestycyjnych — w okresie do 3 lat budzetowych.

7) Proponowane we wniosku zadanic publiczne musi byé mozliwe do I'6aIIzacjI zgodnie zobowiqzujqcymi
przepisami prawa. a takifi pod wzglcgdem technicznym I organizacyjnym.

8) Wnioski muszq okrcélaé forms; I zakres wsparcia oczekiwanego 0d miasta oraz wspoludzialu wnioskodawcy
w realizacji Inicjatywy.

9) Wniosld W Zakresie rewitalizacji powinny dotyczyé zadafi publicznych mieszczqcych sit; w wIzjI Icelach
rewitalizacji okreélonych w obowiqzujqcym programie rcwitalizacji.

§ 6. Kryteria mcrytorycznez

3* Uchylcmy zgodnic 2. r0;:51rZ}'gr|IqcIc|11 mu;Iz,or¢zy|n Wojewody Qlqskiego NPIL4 I 3 I.I.253.202I z 20 11101131 2021 1".
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I)O kwalilikacji wniosku do |'eaIIzacjI przcsqdza poziom deklarowanego zaangazowania wnioskodawcy
oceniony na podstawie kryteriow szczegéIowycl1 opisanych oddzielnie dla zadafl Inwestyoyjnych
I pozostalych odpowiednio w pkt. 3 I 4.

2)Zaa11ga2o\\’ar|Ic wnioskodawcy moze polegaé na éwiadczcniach pracy spolecznej, na éwiadczeniach
pienioznych Iub rzeczowycI1, ktore bodq realizowane w sposob okreélony zgodnie z pkt 3 — dla wnioskow
dotyozqcych zadafi Il1WosIycyjnyc|1 Iub zpkt4— dla wnioskow dotyczqcych pozostalych zadafi. Dla
kazdego rodzzgiu éwiaclczcnia wnioskodawca moze zadek1arowa<': tyIko_Iodc|1 sposob jego realizacji sposlrod
wymienionych w pkt 3 Iub 4, Z Zastrzezeniem pkt 3 lit. a) I pkt 4 lit a).

3) Przyznaje sic; nastqpujqcq Iiczbo punklow za deklarowane zaangazowanie wnioskodawcy W realizacjo zadafi
Inwestycyjnych:

a) fiwiadczenia prac-y spolecznej:

- dla zadufi, o ktorych mowa w§ 5 pktfi wykonarlie kompleksowej dokumentacji projektowej, zgodnic
Z obowiqzujqcymi przepisami prawn budowlanego I prawa Zamowiefi publicznych wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodniefi Iub pozwolefi — I5 pkt.,

-wykonanie prac na rzecz utworzenia Iub modernizacji placow zabaw. silowni na wolnym powietrzu.
boisk, éciezek pioszych I rowerowych w miejscach publicznie dost¢pnycI1— I5 pk1..

- wykonanie nasadzcfi drzcw I krzewow Iub Innych prac na rzecz poprawy zieleni \v micjscach publicznie
dostopnych — 30 pkt.,

- wykonanie (montaz Iub budowa) urzqdzcnia do gromadzenia wod opadowych Iroztopowych takiego
jak: zbiomik podziemny bezodp1ywowy, zbiornik podziemny 2 przelewem do kanalizacji deszczowej
Iub do ciekow. zbiornik nadziemny bezodplywowy. zielony dach. powierzchniowy zbiomik - oczko
wodne obsadzonc ro:IIi|mo:€cIz;. skrzynki rozsqczajqce, ogrod deszczowy, row cI1Ionny. sludnia chlonna
- 30 pkt.,

- wykonanie prac na rzecz zagospodarowania podwérka — 30 pkt..
z zastrzezeniem. ze:
- we wniosku mozna zadeklarowaé tylko jeden z powyzszych sposobéw. za realizacjr-; ktorego przyznaje

sio wskazanq wyzej |'yczaItowq Iiczbr; punklow; wprzypadku zadeklarowania we wniosku Innych
dodalkowych sposobow realizacji éwiadczenia pracy spoIecznej liczba przyznanych punktow zostanie
po\vIqI<szona o 2 pkt. za kazdy punkt procentowy wynikajqcy zproporcji. wjakiej \varto§c':
deklarowanych dodalkowych siwiadczefi pracy spolecznej pozostaje do wartoéci wszystkich kosztow
realizacji zadania.

- wnioskodawca moze we wniosku zadeklarowaé Inne. niewymienione wyzej sposoby realizacji
siwiadczenia pracy spolecznej — w takim przypadku wniosek otrzyma 2 pkt. za kazdy punkt procentowy
wynikajqcy zproporcji, wjakiej wartoéé deklarowanych éwiadczefi pracy spoIecznej pozostaje do
\varto§cI wszystkich kosztow realizacji zadania,

b) éwiadczcnia picniozne: .
— dla zadafi. o ktorych mowa W § 5 pkt 5 zaangazowanie pol-crywajqce 20% wszystkich kosztc'>w realizacji

zadania — 50 pkt. po\vIc;kszone 0 2 pkt. za kaidy kolejny punkt procentowy I pomniejszono 0 2 pkt. za
kazdy punkt procentowy ponizcj 20%. W przypadku braku zaangazowania - 0 pkt.,

- dla Innych zadafi I|1westyc:yjnyoI1 - zaangalowflnio poI<rywa_iqce 20% wszystkich kosztow realizacji
zadania — 25 pkt., powiokszone o I pkt za kazdy kolcjny pu|'Ikt procentowy I pomniejszone o I pkt za
kazdy punk: procentowy ponizej 20%, w przypadku braku zaangazowania - 0 pI<I..

c) slwiaclczcnia rzeczowe:
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- udostcgpnienie terenu Iub obiektu og,oInodostq:pnego niebqdqcego We wladaniu miasta
w celu wykonania prac. oktoryth mowa wpkt.3 lit. atiret drugie. trzecie iczwarte — 30 pkt.,
powiqkszone 0 I pkt za kazdy punkt procentowy wszystl-;Ich kosztdw reaIIz.ac_iI Zadania w przypadku
deklaracji Innych éwiadczefi rzeczowych“,

~ zaangazowanie p0kry\vaj£;CE: 5% wszystkich kosztéw realizacji zadania — I0 pkt., powiokszone o I pkt
za kazdy I<oIejny punkt procentowy Ipomniejszorle o I pk1 za katdy punkt procentowy ponizej 5%,
w przypadku braku zaangazommia - 0 pkt.

4) Przyznaje sI¢ nastopujgcq liczbo punktow za deklarowane zaangazowanie wnioskodawcy w realizacjo zadafi
pozostalych:
a) éwiadczenia pracy Spolecznej:
-organizacja d1a co najmniej 15-osobowej grupy dzieci imlodziezy konkursu wicdzy

0 Gliwicach, samorzqdzie Iub ekologii — 50 pkt.,
- organizacja dla co najmniej I5-osobowej grupy dzicci I mIodziezy zajqé o tematyce wykraczajqcej poza

podstawe; programowz; dIa szkoI podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typow
szkol — 50 pkt.,

z zastrzezeniem, ze:
- we wniosku mozna zadeklarowaé tylko jeden z powyzszych sposobou/_ za realizacjr; ktorego przyznaje

sh; wskazanq wyzcj ryczaltowq liczbq punktéw; wprzypaclku zadeklarowania we wniosku Innych
dodatkowych sposobow realizacji s'wIadczenIa pracy spolocznej Iiczba przyznanych punklow zostanic
powiqkszona o 2 pkt. za kazdy punkt procentowy \vynikajz;cy zproporcji. wjakiej wartoéé
dcklarowanych dodatkowych éwiadczefi pracy spolccznej pozostaje do warloéci wszystkich kosztéw
real Izacj I zadania,

-wnioskodawca moze we wniosku zadeklarowaé Inne, niewymienione wyzej sposoby realizacji
éwiadczenia pracy spoIecznej — w takim przypadku wniosek otrzyma 2 pkt. za kazdy punkt procentowy
wynikajqcy zproporc_II. wjakiej wartoéé deklarowanych éwiadczofi pracy spo1ecznej pozostaje do
wartoéci wszystkich kosztow realizacji zadania,

b) éwiadczenia pieniqznez
- zaangazowanie pokrywajqce 20% wszystkich kosztow realizacji zadania — 25 pkl._ powiokszone o I pkt

za kazdy kolejny punk! proccntowy I pomniejszone o I pkt za kazdy punkt procentowy ponizej 20%,
w przypadku braku zaangazmvania - O pkt.,

c) éwiadczenia rzeczowc:
- zaangazowanie pokrywajqce 5% wszystkich kosztow realizacji zadania - I0 pkt.. powiqkszone o I pkt

za kazdy kolejny punkt procentowy Ipomniejszone o I pkt za kazdy punkt procentowy ponizej 5%,
w przypadku braku zaangazowania - 0 pkt.

Rozdzial 4
Obowiqzek informacyjny

§7.Infom1acje okolejnych etapach procedowania wnioskow, wtym wykaz inicjatyw lokalnych
zakwalifikowanych do realizacji. podlegajq publikacji w Biuletynie |nf0rmacjI Publicznej Ina slronie
internetowej Urz¢du Miejskiego w Gliwicach.
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Uzasadnienie
Art. I6 us-I. 3 I 4 ustawy z dnia 20 Iipca 2000 r. o ogkuszaniu aktow normatywnych I nIekto|'ych Innych aktow

p|'aw|'|y¢I1 (Lj. Dz. U. z 2019 r.. poz. I461) naklada na organ wIa§cIwy do wydzmia aktu normatywnego
obowiqzek ogloszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego nie Izadziej niz raz na I2 miesiocy. jezeli byl
nowolI?.oWany. Toksl jednolity oglasza sic; w formic obwicszczenia W Dzienniku Urze;d0wym.

Fhstopca cIe 11a Miasta
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