SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY GMINY ŻUKOWO W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I
SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

INFORMACJE WSTĘPNE
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/816/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24
września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Burmistrz Gminy Żukowo ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady
Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Ogłoszenie z dn. 30.04.2014r. o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały
zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowie, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Żukowo, 12 dni przed terminem ich
rozpoczęcia. Informacje o konsultacjach zamieszczono również na lokalnych portalach
prasowych oraz wysyłano bezpośrednio drogą mailową do potencjalnych zainteresowanych.
Osobą odpowiedzialną za konsultacje była doradca ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, wolontariatu i inicjatyw lokalnych Izabela Małycha.
TERMIN ORAZ ZASIĘG KONSULTACJI
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 19.05.2014r. do 06.06.2014r. Zasięg
terytorialny konsultacji dotyczył Gminy Żukowo.
FORMY KONSULTACJI
Dostępność konsultowanego projektu uchwały
1.
2.
3.
4.

publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej (od 07.05.2014 r.)
publikacja na stronie Gminy Żukowo www.zukowo.pl. (od 07.05.2014 r.)
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowie (od 06.05.2014 r.)
projekt uchwały wysyłany bezpośrednio drogą mailową.

Sposoby zbierania opinii
Opinie, uwagi i sugestie dotyczące projektu Uchwały można było zgłaszać w następujący
sposób:
1. poprzez pocztę elektroniczną – wysyłając maila z uwagami do projektów lub
propozycjami zmian na adres i.malycha@zukowo.pl
2. poprzez wyrażenie pisemnej opinii w zakresie konsultowanego projektu, w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie (pok. Nr 3 ) 83-330 Żukowo ul. Gdańska

52 w poniedziałek od 7.30-16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek
od 7.30-15.00
3. w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych – 19 i 31 maja 2014r.,
4. pisemnie lub ustnie u doradcy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
wolontariatu i inicjatyw lokalnych Izabeli Małychy - pok. 26 w Referacie Urbanistyki
i Nieruchomości w Urzędzie Gminy w Żukowie.
Spotkania informacyjno-konsultacyjne
W ramach konsultacji odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne w dniach 19.05.2014r
o godz. 17:00 oraz 31.05.2014r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Żukowie, na które
zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze
działalności pożytku publicznego, radnych, sołtysów jak i mieszkańców Gminy Żukowo.
Główne pytania, opinie i sugestie zgłoszone przez uczestników spotkań konsultacyjnych.
1) Propozycja wprowadzenia formularza wniosku o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej
Odp. Można składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej w dowolnej formie zgodnej z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
jednakże dla ułatwienia współpracy zostanie wprowadzony formularz wniosku w
osobnym zarządzeniu.
2) Propozycja zwiększenia punktacji za wkład pracy społecznej
Odp. Zgodnie z art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego, kryteria powinny
uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizacje inicjatywy
lokalnej, dlatego też punktacja za wkład pracy społecznej zostanie zwiększona.
3) Propozycja zwiększonej punktacji dla grup nieformalnych w stosunku do organizacji
pozarządowych
Odp. Propozycja nie została uwzględniona, organizacje występują jako pośrednicy
reprezentując mieszkańców.
4) Propozycja dodatkowej punktacji za partnerów (dot. współpracy z przedsiębiorcami).
Odp. Punkt 6 kryteriów oceny wniosku przewiduje punktację za m.in. za wsparcie
partnerów.
5) Propozycja oceny świadczeń rzeczowych z wyceną i podziałem procentowym,
podobnie jak w przypadku kryteriów dot. wkładu własnego i pracy społecznej
Odp. Propozycja została uwzględniona.
6) Propozycja większej punktacji dla projektów z terenów wiejskich
Odp. Propozycja nie została uwzględniona ponieważ mogłaby być uznana jako
dyskryminacja.

7) Propozycja dodatkowych punktów za małe kwoty (niskobudżetowe projekty)
Odp.
Odp. Propozycja nie została uwzględniona ponieważ mogłaby być uznana jako
dyskryminacja.
8) Propozycja sprecyzowania sposobu oceny celowości przedsięwzięcia, ponieważ
kryterium to nie jest jednoznaczne i mogą zaistnieć różnice interpretacyjne ze strony
wnioskodawców i urzędników oceniających wniosek.
Odp.
Kryterium 8) zostaje usunięte, punktację za wkład rzeczowy m.in. za niezbędną
dokumentację techniczną zawiera kryterium 5).
9) Propozycja wprowadzenia zapytań do sołectw o celowość przedsięwzięcia
Odp. Oczywiście można złożyć potwierdzenie celowości otrzymanej od sołtysa czy
też rad sołeckich. Jednakże nie możemy odgórnie narzucać dodatkowych zadań
sołectwom.
10) Propozycja zniesienia wymogu
finansowego mieszkańców.

minimalnej wartości dla wkładu własnego

Odp. Propozycja została uwzględniona.
11) Propozycja określenia minimum za kryteria dotyczące wkładu wnioskodawców.
Odp.
Wniosek został uwzględniony, dodano zapis o minimalnej wymaganej sumie punktów
w kryteriach 3),4),5), która wynosi 3pkt.
12) Prośba o kampanię informacyjną dotyczącą inicjatywy lokalnej, tak aby schemat
funkcjonowania był jasny dla wszystkich wnioskodawców.
Odp.
Po uchwaleniu trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mieszkańcy Gminy zostaną
poinformowani o nowych możliwościach współpracy z samorządem oraz schemat
funkcjonowania tej współpracy zostanie rozpowszechniony.
13) Czy wniosek o realizację inicjatywy lokalnej może być złożony przez osoby
niepełnoletnie?
Odp.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). KPA nie nakłada ograniczeń co do wieku wnioskodawcy. Osoba
niepełnoletnia nie będzie jednak mogła podpisać umowy o wykonanie inicjatywy
lokalnej (do umowy tej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego)
14) Co w przypadku nie wywiązania się stron z podpisanej umowy?
Odp.
Konsekwencje związane z niezrealizowaniem umowy mogą być określone w zapisach
tej umowy. Ponadto obowiązuje – Kodeks cywilny.
15) Jakie przedsięwzięcia możemy realizować w ramach inicjatywy lokalnej?
Odp.
Zakres Inicjatywy Lokalnej określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, są to zadania publiczne zawarte w rozdziale 2 art. 19b.w/w ustawy.
16) Jak ocenić wkład pracy społecznej?
Odp.
Wartość godziny pracy społecznej określamy w odniesieniu do stawki rynkowej za
pracę o porównywalnym charakterze.
17) Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym, finansowym mieszkańców w
inicjatywę lokalną?
Odp.
Nie, fundusze sołeckie nie stanowią wkładu własnego finansowego mieszkańców.
18) Czy w ramach inicjatywy lokalnej, jako wkład własny, finansowy mogą służyć
pieniądze zdobyte z grantów?
Odp.
Pieniądze zdobyte z grantów mogą służyć jako wkład własny, o ile środki te nie będą
pochodzić z budżetu Gminy Żukowo. Trzeba również podkreślić, że mieszkańcy jako
osoby fizyczne nie mają możliwości pozyskiwania grantów. Granty mogą pozyskiwać
organizacje pozarządowe, które nie są bezpośrednio uprawnione do składania
wniosków o realizację inicjatywy lokalnej – mogą to zrobić mieszkańcy, za
pośrednictwem organizacji pozarządowej (art. 19b ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
19) Kiedy można składać wnioski oraz jakie będą terminy realizacji przedsięwzięć w
ramach inicjatywy lokalnej?

Odp.
Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej można składać w trybie ciągłym. Każdy
wniosek będzie oceniany indywidualnie, w zależności od wysokości potrzebnych
środków finansowych oraz terminu realizacji zadania. Niektóre inicjatywy mogą być
realizowane w krótkim czasie w ramach bieżącego budżetu, inne będą wymagały
stosowania procedur przetargowych, czy zmian w planach finansowych
dokonywanych przez Radę Miasta.
20) W jakim trybie udzielana jest odpowiedź na składane wnioski?
Odp.
Wnioski przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.). Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w ciągu miesiąca (art. 244 i 245 k.p.a).
Powyższe opinie i pytania były również na bieżąco dyskutowane.

W trakcie konsultacji zebrano 20 pytań oraz propozycji. 7 propozycji zmian do projektu
uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej uwzględniono.

Burmistrz Gminy Żukowo
Jerzy Żurawicz

