
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/461/16 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 19c, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu 

przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. Określa się tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

§ 2. Celem rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej, zainteresowany podmiot składa wniosek o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej osobiście w Urzędzie Miasta Tychy lub listownie na adres: 

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 

§ 3. Weryfikacji i oceny wniosków pod kątem prawidłowości wypełnienia i legitymacji czynnej 

wnioskodawcy oraz na podstawie kryteriów zawartych w §4 dokonuje Zespół ds. Inicjatyw Lokalnych w ciągu 

czterech tygodni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. 

§ 4. Zespół ds. Inicjatyw Lokalnych przy weryfikacji i ocenie wniosku uwzględnia następujące kryteria, 

przy czym w każdym kryterium możliwe jest przydzielenie od 0 – 5 punktów: 

1. Wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 

2. Celowość realizacji wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 

3. Ilość podmiotów, osób zgłaszających inicjatywę. 

4. Ilość osób, którym będzie służyła inicjatywa. 

5. Stan zaawansowania już wykonanych prac. 

6. Wysokość środków finansowych własnych inicjatorów przeznaczonych na realizację zadania. 

7. Długotrwałe efekty z realizacji inicjatywy lokalnej. 

§ 5. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz skład Zespołu ds. 

Inicjatyw Lokalnych określa w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Tychy. 

§ 6. Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Tychy 

 

 

mgr Maciej Gramatyka 
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