Załącznik do Uchwały Nr II/60/18
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z późn zm.),
2) inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć inicjatywę lokalną określoną w art. 19b
do art. 19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.),
3) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie publiczne określone w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.),
4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
5) departamencie merytorycznym – należy przez to rozumieć departament lub inną komórkę
merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
właściwą dla sfery działalności pożytku publicznego, której dotyczy zadanie,
6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
7) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 2. 1. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej,
obejmują zadania określone w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.), stanowiące
jednocześnie zadania własne województwa.
2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera realizację zadania
w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług czy też
materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Samorząd Województwa nie
przekazuje mieszkańcom dotacji na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA WNIOSKÓW
§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
stanowi wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
2. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym w terminie od 1 stycznia do
30 września każdego roku budżetowego. Wnioski składa się osobiście w punkcie podawczym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2,

87-100 Toruń, drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem "inicjatywa lokalna", lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP.
§ 4. 1. Po wpływie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego przekazywany jest on niezwłocznie do departamentu merytorycznego,
właściwego do rozpoznania wniosku.
2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy realizacji zadania publicznego niemieszczącego
się w zakresie zadań własnych samorządu województwa wniosek, jako niespełniający
kryteriów formalnych zostaje odrzucony.
3. Departament merytoryczny dokonuje wstępnej oceny wniosku, biorąc pod uwagę
kryteria szczegółowe, o których mowa w ust. 5 oraz przedstawia Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego opinię dotyczącą celowości realizacji zadania.
4. Wniosek w ramach oceny może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
5. Ustala się następujące kryteria szczegółowe oceny:
1) liczbę mieszkańców, którym inicjatywa będzie służyć (0-10 pkt);
- do 100 mieszkańców 2 pkt,
- 101 - 500 mieszkańców 5 pkt,
- 501 - 1000 mieszkańców 7 pkt,
- powyżej 1000 mieszkańców 10 pkt.
2) rodzaj i wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej, w tym:
a) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach
realizacji inicjatywy lokalnej (0-10 pkt),
- poniżej 20% - 0 pkt,
- 20%-30% - 4 pkt,
- 30%-40% - 6 pkt,
- powyżej 50 % - 10 pkt.
b) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej (0-10 pkt),
- poniżej 20% - 0 pkt,
- 20%-30% - 4 pkt,
- 30%-40% - 6 pkt,
- powyżej 50 % - 10 pkt.
c) wkład pracy społecznej zadeklarowanej przez wnioskodawcę (0-30 pkt),
- poniżej 20% - 0 pkt,
- 20%-30% - 10 pkt,
- 30%-40% - 20 pkt,
- powyżej 50 % - 30 pkt.
3) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem
wniosku (0-10 pkt);
- do 20% stanu zaawansowania prac - 5 pkt,

- 20% - 50% stanu zaawansowania prac - 10 pkt.
6. Wniosek, który otrzyma łącznie minimum 40 punktów, otrzymuje pozytywną
opinię departamentu merytorycznego.
7. Po zakończeniu procesu wstępnej oceny przez departament oraz przedstawieniu
opinii w zakresie celowości realizacji zadania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, bądź
o odmowie jego realizacji. Uchwała powinna zostać podjęta nie później niż 45 dni od dnia
złożenia wniosku.
8. Wnioski rozpatrywane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na
wsparcie inicjatywy lokalnej.
REALIZACJA WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
§ 5. 1. Zakres współpracy przy realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej jest każdorazowo określany w odrębnych umowach, zawieranych na czas określony
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a wnioskodawcą.
2. Województwo może odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione
nowe, nieznane dotąd okoliczności, uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej, bądź gdy
wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.
§ 6. 1. Inicjatywy lokalne, przyjęte do realizacji, ujęte we wnioskach składanych w
danym roku budżetowym, mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym bądź
kontynuowane w roku kolejnym na podstawie zawartej umowy wieloletniej.
2. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy
lokalnej prowadzi odpowiedni departament merytoryczny.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedkłada Sejmikowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego roczne sprawozdanie
o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 31 marca roku
następnego.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z późn zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

