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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506#)) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688#)) Rada Miasta Kielce 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2.  

Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały. 

§ 3.  

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zarejestrowane przed 
wejściem w życie niniejszej uchwały i na podstawie których nie zostały zawarte umowy o realizację 
inwestycji lub zadania te nie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kielce będą podlegać ponownej 
ocenie na podstawie przepisów niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr 440/96 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 listopada 1996 r. 
w sprawie kierunków działania w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych, zmienionej uchwałami: Nr 745/1997 z dnia 30 grudnia 1997 r., 
Nr 706/2001 z dnia 29 marca 2001 r., Nr 1006/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz Nr VII/109/2003 
z dnia 20 marca 2003 r. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce 

 
 

Kamil Suchański 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kielce 

z dnia       2020 r. 

Tryb oceny wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

1. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy Miasta Kielce z jej mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, o którym mowa w art. 19b 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, zwanego  
dalej „Zadaniem”, mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Kielce bezpośrednio, bądź  
za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, 
mających siedzibę na terenie Kielc. 

3. Wnioski w zakresie realizacji Zadań, zwane dalej „Wnioskami”, mogą być składane w sposób 
ciągły. 

4. Wnioski składa się do Prezydenta Miasta Kielce, w formie określonej w ustawie z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60 ze zm. ) oraz 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania  skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46). 

5. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria, określone 
w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały (odpowiednio dla rodzaju wnioskowanego Zadania). 

6. W przypadku gdy Wniosek  nie spełnia wymogów  merytorycznych w zakresie  kryteriów oceny, 
o których mowa w załącznikach Nr 2 lub 3 do niniejszej uchwały lub jego treść budzi wątpliwości, 
wnioskodawcy zostaną wezwani do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia wezwania. 

7. Po dokonaniu oceny merytorycznej, wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wyniku tej oceny. 

8. Wniosek zmieniony lub uzupełniony podlega ponownej ocenie. 

9.Wnioskującym niezadowolnym  ze sposobu załatwienia wniosku przysługują środki ochrony 
prawnej, o których mowa w art. 246 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

10. Pozytywnie ocenione Wnioski o realizację Zadań w ramach inicjatywy lokalnej, złożone do 
dnia 30 czerwca danego roku, mogą zostać zaplanowane do realizacji nie wcześniej niż w roku 
następnym, z zastrzeżeniem ust.11. 

11. Pozytywnie ocenione Wnioski o realizację Zadań w ramach inicjatywy lokalnej, złożone od 
dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku, mogą zostać zaplanowane do realizacji nie wcześniej niż 
po upływie następnego roku budżetowego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kielce 

z dnia            2020 r. 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację publicznego zadania inwestycyjnego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

1.Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej określone w niniejszym załączniku, zwane dalej kryteriami oceny, dotyczą zadań 
obejmujących wykonanie robót budowlanych w zakresie, o którym mowa 
w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zwane dalej zadaniami inwestycyjnymi. 

2.Ocena merytoryczna wniosku o realizację zadania inwestycyjnego dokonywana jest dwuetapowo. 

3. Pierwszy etap oceny merytorycznej przeprowadza się  w oparciu o następujące kryteria: 

1) zgodność przedmiotu wniosku z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) celowość przedmiotu wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, 

3) realizacja przedmiotu wniosku na gruntach stanowiących własność Gminy Kielce, 
z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, 

4) w przypadku budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 
dopuszcza się ich realizację na gruntach niebędących własnością Gminy Kielce, pod warunkiem 
uzyskania przez inicjatywę lokalną na rzecz Gminy Kielce nieodpłatnego prawa dysponowania tym 
terenem na cele budowlane oraz przyszłej nieodpłatnej eksploatacji sieci, 

5) w przypadku zadania inwestycyjnego w zakresie dróg publicznych dopuszcza się: 

a)realizację przedmiotu wniosku na gruntach stanowiących własność Gminy Kielce (dotyczy dróg 
powiatowych), Województwa Świętokrzyskiego (dotyczy dróg wojewódzkich), Skarbu Państwa 
(dotyczy dróg krajowych), będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach; 

b) budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg na gruntach niebędących własnością Gminy Kielce, 
których przejęcie pod przyszły pas drogowy nastąpi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz.1716) 

4.W przypadku niespełnienia jednego lub więcej kryteriów, o których mowa w ust. 3, wniosek 
o realizację zadania inwestycyjnego oceniany jest negatywnie i nie podlega ocenie w drugim etapie. 

5.Na drugim etapie oceny merytorycznej, o której mowa w ust. 2, wnioskowi o realizację zadania 
inwestycyjnego przyznawane są punkty w oparciu o następujące kryteria oceny: 

Lp. Kryteria oceny wniosku Liczba punktów 
1. Wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej 

1.1. Praca społeczna związana z zawiązaniem i organizacją inicjatywy lokalnej 
oraz złożeniem wniosku 

1 

1.2. W przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
ani dokonanie zgłoszenia budowy/robót budowlanych, praca społeczna 
związana z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do 
realizacji zadania inwestycyjnego, zawierającej co najmniej: 
a)projekt budowlany i wykonawczy, albo projekt spełniający łącznie 
wymagania projektu budowlanego i wykonawczego, 
b)przedmiar robót, 
c)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 
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1.3. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę albo 
dokonania zgłoszenia budowy/robót budowlanych, praca społeczna 
związana z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do 
realizacji zadania inwestycyjnego, zawierającej co najmniej: 

a)projekt budowlany i wykonawczy, albo projekt spełniający łącznie 
wymagania projektu budowlanego i wykonawczego, 
b)przedmiar robót, 
c)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia 
budowy/robót budowlanych. 

3 

1.4. W przypadku konieczności uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), praca społeczna związana z opracowaniem 
dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego, 
zawierającej co najmniej: 
a)materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID, zgodnie z art. 11b 
i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
w szczególności: 
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, 
projekt budowlany, 
b)projekt wykonawczy, 
c)przedmiar robót, 
d)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3 

1.5. Praca społeczna związana z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, 
sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa 
w poz. 1.2, albo 1.3, albo 1.4 niniejszej tabeli. 

2 

2. Udział rzeczowy wnioskodawców w realizacji zadania inwestycyjnego 

2.1. W przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani 
dokonanie zgłoszenia budowy/robót budowlanych, dokumentacja 
projektowa niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego, zawierająca co 
najmniej: 

a)projekt budowlany i wykonawczy, albo projekt spełniający łącznie 
wymagania projektu budowlanego i wykonawczego, 
b)przedmiar robót, 
c)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 

2.2. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę albo 
dokonania zgłoszenia budowy/robót budowlanych, dokumentacja 
projektowa niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego, zawierająca co 
najmniej: 

a)projekt budowlany i wykonawczy, albo projekt spełniający łącznie 
wymagania projektu budowlanego i wykonawczego, 
b)przedmiar robót, 
c)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę albo dokonanym zgłoszeniem 
budowy/robót budowlanych. 

3 

2.3. W przypadku konieczności uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacja projektowa niezbędna do 
realizacji zadania inwestycyjnego, zawierająca co najmniej: 
a)materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID, zgodnie z art. 11b 

3 
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i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
w szczególności: 
-mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, 
-projekt budowlany, 
b)projekt wykonawczy, 
c)przedmiar robót, 
d)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.4. Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, o której mowa w poz. 2.1, albo 2.2, albo 2.3 niniejszej tabeli. 

2 

3. Udział finansowy wnioskodawców w realizacji robót budowlanych 

3.1.  do 10% wartości robót budowlanych włącznie 0 

3.2. powyżej 10% wartości robót budowlanych 
Uwaga: 
W przypadku zadeklarowania przez wnioskodawców udziału finansowego  
z ułamkowymi częściami procenta udział ten zostanie zaokrąglony do pełnych 
procentów w dół. 

0,1 pkt za każdy 
zadeklarowany 

1% udziału 
powyżej 10% 

4. Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez realizację zadania  inwestycyjnego  

4.1. Brak wnioskowanego do realizacji obiektu budowlanego na terenie 
planowanej inwestycji  

1 

4.2. Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu budowy sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, budowy drogi publicznej 

2 

4.3. Realizacja zadania inwestycyjnego na potrzeby obsługi nieruchomości 
zabudowanej  

3 

4.4. Spójność zadania inwestycyjnego z planowanymi do wykonania przez 
Gminę Kielce inwestycjami  

2 

4.5. Realizacja zadania inwestycyjnego drogowego na terenach 
ogólnodostępnych 
Uwaga: 
Przez ogólnodostępność należy rozumieć zapewnienie możliwości bezpłatnego  
korzystania z inwestycji drogowej przez zainteresowane osoby w dowolnym czasie. 

1 

4.6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 1 

6. Podczas oceny wniosku liczba punktów w kryteriach: 

1) wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej, 

2) udział rzeczowy wnioskodawców w realizacji zadania inwestycyjnego 

zostanie przyznana na podstawie wniosku oraz załączonych do niego dokumentów. 

7. Łączna liczba punktów przyznana wnioskowi o realizację zadania inwestycyjnego stanowi sumę 
punktów uzyskanych przez ten wniosek we wszystkich kryteriach oceny, o których mowa w ust. 6. 

8.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu fukcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1129). 

9. Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

10. Kosztorys inwestorski musi być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

11. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kielce 

z dnia         2020 r. 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację publicznego zadania 
nieinwestycyjnego w ramach inicjatywy lokalnej 

1.Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej określone w niniejszym załączniku, zwane dalej kryteriami oceny, dotyczą zadań, o których 
mowa w art. 19b ust.1, pkt 2 - 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwane dalej zadaniami nieinwestycyjnymi. 

2.Wniosek podlega ocenie merytorycznej w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. KRYTERIA OCENY WNIOSKU Liczba punktów do uzyskania 

1. Celowość realizacji zadania publicznego ze względu na potrzeby społeczności lokalnej  

 
1.1 

Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej 0-6 

1.2 Skutki inicjatywy lokalnej 0-6 

2. Forma udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej 

2.1 Świadczenie pracy społecznej: 

2.1.1 Do 49 godzin pracy społecznej  2 

2.1.2 Od 50 do 100 godzin pracy społecznej 4 

2.1.3 Powyżej 100 godzin pracy społecznej 6 

2.2 Świadczenia rzeczowe 0-6 
 
2.3 

Świadczenia pieniężne w odniesieniu do całkowitych kosztów realizacji inicjatywy 
Uwaga: 
W przypadku zadeklarowania przez wnioskodawców udziału finansowego z ułamkowymi częściami 
procenta udział ten zostanie zaokrąglony do pełnych procentów w dół. 

2.3.1 0% 0 

2.3.2 1-20% 4 

2.3.3 21-40% 8 

2.3.4. 41-60% 12 

2.3.5 61-80% 16 

2.3.6 81% i powyżej 20 
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3.  Zaangażowanie środków budżetowych miasta  

3.1 do  5 000 zł 10 

3.1.2 5 001 – 10 000 zł 8 
3.1.3 10 001 zł – 20 000 zł 6 
3.1.4 20 001 zł – 30 000 zł 4 
3.1.5 powyżej 30 000 zł 2 
4. Dostępność  rezultatów realizacji zadania publicznego 

4.1 Rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej będą dostępne 
tylko dla określonej grupy osób 

 
4 

4.2 Rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej będą dostępne 
dla wszystkich mieszkańców miasta 

 
8 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 62 

3.Łączna liczba punktów przyznana wnioskowi o realizację zadania inwestycyjnego stanowi sumę 
punktów uzyskanych przez ten wniosek we wszystkich kryteriach oceny, o których mowa w ust. 3. 

5. Pozytywną ocenę uzyskują wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały  min 
31 punktów.
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