
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/762//2010 
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

     z dnia 27 października 2010r. 

 
 
 

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 
 
 
1. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.  
 
2. Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego z inicjatywy lokalnej na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w Kancelarii ogólnej w Urzędzie Miejskim                    
w Tarnowskich Górach w terminie do dnia 10 września w roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Dopuszcza się przyjmowanie wniosków, a następnie jego realizację w trakcie trwania roku 
budżetowego, jeśli zadanie w ramach inicjatywy lokalnej zaplanowane zostało w bieżącym roku 
budżetowym.  
 
3. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego, bądź 
jednostkę organizacyjną Gminy, właściwą do realizacji zakresu zadania inicjatywy lokalnej, zwaną 
dalej Komórką.  
 
4. Na wniosek dyrektora/naczelnika/kierownika Komórki wyznaczonej do realizacji inicjatywy lokalnej,                          
w terminie nie później niż 14 dni od daty wpływu wniosku, Burmistrz Miasta powołuje 3 osobową 
Komisję ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  
 
5. Komisja ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
najpóźniej do 21 dnia od daty złożenia wniosku: 

1) dokonuje wstępnej analizy zasadności wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla 
możliwości realizacji inicjatywy lokalnej, w tym prawne możliwości jej realizacji,    
2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w załączniku nr 2 niniejszej 
uchwały, na karcie oceny wniosku stanowiącej załącznik nr 4 niniejszej uchwały. 
 

6. Komisja ds. oceny wniosku przedstawia Burmistrzowi Miasta stanowisko wraz z uzasadnieniem 
dotyczące: 

- przyjęcia wniosku do realizacji -  wniosek zostaje przyjęty, jeżeli oferta uzyskała co najmniej 
75% wartości  punktowej ocen wszystkich oceniających 
- odrzucenia wniosku – wniosek zostaje odrzucony, jeżeli wartość przyznanych punktów jest 
niższa niż 75% wartości  punktowej ocen wszystkich oceniających. W przypadku odrzucenia 
wniosku Komisja podaje szczegółowe uzasadnienie.   

 
7. W przypadku przyjęcia przez Burmistrza Miasta wniosku do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej,     
we współpracy z Wnioskodawcą - Komórka – określi termin sporządzenia dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia inicjatywy, w tym w szczególności termin wspólnego wypracowania 
harmonogramu i kosztorysu zadania.  
 
8. Każdorazowo ze spotkań i ustaleń z Wnioskodawcą sporządza się protokół prowadzonych 
negocjacji, w którym określone są wstępne obowiązki i deklaracje współpracy obydwu stron. 
 
 
9. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy użyczenia rzeczy koniecznych do wykonania 
inicjatywy lokalnej – zakres i przedmiot umowy użyczenia ustalany jest podczas spotkań i negocjacji 
warunków i przedmiotu umowy. 
 
10. Po ostatecznym przyjęciu wniosku do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej oraz ustaleniu 
szczegółów współpracy Gmina zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego                 
w ramach inicjatywy lokalnej, w której określony jest szczegółowy zakres obowiązków                                  
i odpowiedzialności. 
 
11. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa mieszkańców umowa zawierana jest z wyznaczonym 
notarialnie pełnomocnikiem lub pełnomocnikami wnioskodawcy.  



 
12. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2003r,               
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) umowa zawierana jest na podstawie dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia osób do reprezentowania podmiotu. Oddziały terytorialne, nie posiadające osobowości 
prawnej, realizują zadania na podstawie upoważnienia ogólnego wystawionego przez organ 
uprawniony do reprezentowania podmiotu.  

 
13. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe 
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej, bądź Wnioskodawca nie wywiąże się  
z zadeklarowanego w umowie wkładu własnego.  
 
14. Wszystkie ustalenia określa umowa zawarta z Wnioskodawcą, a kwestie sporne rozstrzyga Sąd 
terytorialnie właściwy ze względu na siedzibę Gminy.  

 

 


