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Szczegółowy tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

1. Ilekroć w dalszej  części jest mowa o: 

1) szczegółowych zasadach - należy przez to rozumieć szczegółowy tryb realizacji zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, dotyczący zadań, o których mowa w art. 19 b ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 688 ze zm.), określony w niniejszym załączniku,  

2) ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), 

3) uchwale  - należy przez to rozumieć uchwałę Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 

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

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

4) wniosku - należy przez to rozumieć złożony przez wnioskodawcę wniosek w rozumieniu kodeksu 

postępowania administracyjnego, który w celu ułatwienia jego składania może zostać złożony z 

wykorzystaniem wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski składane bez użycia wzoru formularza muszą spełniać 

wymagania, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, 

5) inicjatorach/wnioskodawcach  - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Konina, którzy 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy składają wnioski, 

6)  komisji – należy przez to rozumieć powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta komisja 

oceniająca wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w § 6 Uchwały, 

7) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta  Konina, 

8)   Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koninie, 

9)    Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Konin. 



2. Inicjatorzy/wnioskodawcy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia lub bez użycia wzoru formularza ale z wymogami o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały. 

Prezydent informując o możliwości wykorzystania środków w ramach inicjatyw lokalnych na 

określony cel może wskazać dodatkowe lub inne obowiązkowe informacje  

i załączniki do wniosku, niezbędne do jego rozpatrzenia. 

3.  Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zadania  

w którym to czasie bez zbędnej zwłoki nastąpi rozpatrzenie i ocena złożonego wniosku o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie musi się zacząć i zakończyć w danym 

roku kalendarzowym. 

4. Inicjatywa lokalna może obejmować: 

1) działalności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy (działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych), obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont 

dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 

a także budynków oraz obiektów małej architektury; 

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 ustawy, to jest:  

a) działalności charytatywnej, 

b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

e) promocji i organizacji wolontariatu; 

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy, to jest nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 

ustawy, to jest: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

b) turystyki i krajoznawstwa; 

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 

ustawy, to jest ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20; 

7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a ustawy. 



5. Wzór formularza wniosku dostępny jest na stronie www.konin.pl w zakładce Inicjatywa Lokalna 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.konin.eu. oraz platformie internetowej 

www.engo.konin.pl 

6. Inicjatorzy/wnioskodawcy składają wnioski w Urzędzie Miejskim w Koninie, Plac Wolności 1,        

62-500 Konin. lub poprzez platformę internetową www.engo.konin.pl 

7. W przypadku inicjatyw lokalnych: 

a) wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego realizowanego  

w ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów z zastrzeżeniem, że 10% 

wkładu stanowi wkład własny finansowy, a 20% wkład w formie pracy społecznej. 

b) dla  zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących 

budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, nie wymaga się wkładu własnego 

w formie pracy społecznej (wymagany jest 10 % wkład finansowy). 

c) dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 7 ustawy dotyczących 

rewitalizacji nie wymaga się wkładu własnego finansowego (wymagany jest co najmniej 30% 

wkład w formie pracy społecznej). 

8. Złożone dokumenty rejestruje Centrum Organizacji Pozarządowych a następnie w ciągu 7 dni  od 

daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu, bądź jednostkę organizacyjną Miasta, 

właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i po akceptacji Prezydenta lub osoby przez niego 

upoważnionej przekazuje jej złożony wniosek. W przypadku, gdy złożony wniosek nie dotyczy 

obszarów tematycznych wynikających z ustawy, lub gdy jest niekompletny, wezwanie do 

uzupełnienia lub korekty wniosku kierowane do Wnioskodawcy przygotowuje Centrum Organizacji 

Pozarządowych.     

9. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu, bądź jednostka organizacyjna Miasta Konina ocenia 

wniosek pod względem formalnym zgodnie z kartą oceny wniosku, stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego Zarządzenia, a następnie przekazuje komisji do oceny merytorycznej.  

10. Komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z kryteriami 

określonymi w § 6 Uchwały i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji, zawierający 

proponowaną ocenę wniosków oraz ewentualne zmiany w zgłoszonych zadaniach. 

11. Prezydent na podstawie protokołu, sporządzonego przez Komisję podejmuje decyzję o odrzuceniu 

lub przyjęciu wniosków do realizacji.  

12. Wyniki oceny wniosków zostają zamieszczone na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu oraz platformie internetowej www.engo.konin.pl. O stanowisku 

Prezydenta zostają niezwłocznie powiadomieni Wnioskodawcy. Wraz z wynikami podana będzie 

również informacja, która właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego bądź jednostka 

organizacyjna Miasta będzie daną inicjatywę realizować. 

http://www.konin.pl/
http://www.engo.konin.pl/


13.  Właściwa komórka organizacyjna Urzędu lub jednostka organizacyjna Miasta wraz                          z 

Wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji potrzebnej do zawarcia umowy                                       

i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych 

dokumentów, wynikających ze specyfiki zadania. 

14.  W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Miasto zawiera niezwłocznie umowę na czas 

określony z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej.  

15. Środki pieniężne przeznaczone przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą 

pochodzić z budżetu Miasta. 

16. Wysokości udziałów gminy i wnioskodawcy w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej, ustalane są 

każdorazowo w umowie pomiędzy tymi podmiotami. 

17. W ramach dofinansowania nie przewiduje się udzielania dotacji, wydatki ponoszone przez Miasto 

będą dokonywane bezpośrednio z jego budżetu. 

18. Wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy stanowić będzie zwiększenie majątku Miasta. 

Powstałe w trakcie realizacji zadania, w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią 

własność Miasta. 

19. Uczestnictwo wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie 

rodzi żadnych roszczeń o zwrot nakładów po jego wykonaniu. 

20. Obiekty i urządzenia powstałe w wyniku realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej stają się 

własnością Miasta. 

21.  Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest niezwłocznie po zakończeniu 

oceny merytorycznej. 

22.  Miasto Konin może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe 

okoliczności, uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej, bądź Wnioskodawca nie wywiąże się 

z zadeklarowanego wkładu własnego.  

23. Po zakończeniu zadania wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do właściwej jednostki 

merytorycznej sprawozdania z wykonanych działań podjętych w ramach zadania oraz przedłożenia 

dodatkowej dokumentacji m. in. fotograficznej, publikacji, ankiet, projektów zaproszeń, plakatów 

z realizacji zadania. 

24. Po otrzymaniu dokumentacji z wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej właściwa 

jednostka merytoryczna realizująca zadanie dokonuje jego całkowitego rozliczenia zgodnie  

z umową zawartą z wnioskodawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 


