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1. WYMOGI PROCEDURALNE INICJATYWY LOKALNEJ 
 

1. UCHWAŁA RADY GMINY 
Zgodnie z art. 19c to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwałę 
podejmuje rada gminy. Uchwała rady gminy powinna zawierać: 

 Szczegółowe kryteria oceny wniosków,  
może także zawierać dodatkowe wytyczne, na przykład: informację o terminach składania 
wniosków o realizację inicjatywy lokalnej – może to być ciągły nabór, gdy wnioski są 
rozpatrywane w ciągu całego roku na bieżąco, albo tryb konkursowy, w którym jest jeden lub 
więcej terminów w roku; wnioski wpływają w ściśle określonym czasie i na podstawie przyjętych 
kryteriów wybierane są te, które zostaną zrealizowane (uwaga: tryb konkursowy nie wyłącza 
prawa mieszkańców do złożenia wniosku w każdym terminie zgodnie z kodeksem 
postępowania administracyjnego);  

 informacje o tym, do kogo należy złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej  
– tryb składania wniosku reguluje kodeks postępowania administracyjnego, co oznacza, że bez 
względu na to, do którego podmiotu wnioskodawca złoży wniosek, powinien on być przekazany 
do właściwego urzędu i rozpatrzony, ale dla ułatwienia warto w uchwale wskazać konkretne 
jednostki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków; 

 kryteria oceny (patrz etap III − załączniki); 

 określenie formy wniosku  
– uchwała może określić, jakie elementy musi zawierać wniosek, może też przyjąć druki 
formularzy, na których wniosek musi być złożony, jeśli ma być rozpatrzony w trybie inicjatywy 
lokalnej, patrz etap III – załączniki (należy zaznaczyć, że formularz ma jedynie ułatwić 
składanie wniosku o inicjatywę lokalną, natomiast złożenie wniosku w innej formie pociąga za 
sobą te same skutki prawne); 

 wymagania dotyczące wkładu pracy społecznej wnioskodawców w realizację inicjatywy 
lokalnej  
(wkład społeczny nie może być wymagany obligatoryjnie, może być natomiast dodatkowo 
premiowany); 

 rodzaje świadczeń akceptowane jako wkład własny  
– ustawa wymienia pracę społeczną, świadczenia pieniężne lub rzeczowe, ale to rada ustali w 
uchwale, które z nich są dopuszczalne w danym samorządzie i jaki jest minimalny wymagany 
poziom partycypacji. 

Gdy wniosek w imieniu mieszkańców składa organizacja pozarządowa, 

 należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny dokument rejestracyjny podmiotu, 

 oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o 
braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych. 

Gdy wniosek składają sami mieszkańcy: 

 pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład, potwierdzające ich 
zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez 
które mieszkańcy będą reprezentowani. 

 
2. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA: 

W rozdziale 2a ustawy o pożytku publicznym, w art. 19c wskazano, że oceny wniosków dokonuje organ 
wykonawczy. Zarządzenie organu wykonawczego powinno szczegółowo określić uregulowania  
w zakresie obiegu i rozpatrywania wniosków, dokonywania oceny, a następnie zawierania umowy  
z wnioskodawcami i sporządzania sprawozdania po realizacji inicjatywy lokalnej. 
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2. PROPONOWANE DZIAŁANIA W SAMORZĄDZIE MYŚLENIC 
 

 

 

  

1 krok:
Decyzja o trybie wprowadzenia inicjatywy 
lokalnej (uchwała Rady, czy tylko zarządzenie 
Burmistrza)

2 krok: 
Prezentacja projektu i dyskusja na konferencji 
z liderami lokalnymi

3 krok: 
Ogłoszenie naborów i realizacja projektów

4 krok: 
Ewaluacja i ew. podjęcie decyzji o rozszerzeniu 
inicjatywy lokalnej na inne dziedziny
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3. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
        Uchwała Nr …/…/2017              

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia …… 2017 r. 

 

w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017  

w zakresie kultury, sportu i działalności charytatywnej  
 
Działając na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 19c ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje: 

§ 1. 
Mając na celu aktywizację wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice 
poprzez podejmowanie wspólnych – z samorządem – działań w zakresie kultury, sportu i 
działalności charytatywnej wpływających na pozytywny wizerunek Gminy oraz wzmacnianie jej 
przewagi konkurencyjnej, przyjąć za zasadne podjęcie przez Burmistrza Miasta i Gminny Myślenice 
wszelkich niezbędnych działań dla realizacji inicjatyw lokalnych – MYŚLENICE 2017 w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych, w ramach 
inicjatyw lokalnych – MYŚLENICE 2017 składanej do Miasta i Gminy Myślenice  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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4. PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  

3.1 TRYB NABORU WNIOSKÓW 
TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ – MYŚLENICE 2017 

§ 1. 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Miasta i Gminy Myślenice z jego 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania promocyjnych zadań publicznych na rzecz społeczności Miasta 
i Gminy Myślenice. 
2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć włączeniu różnych środowisk i  grup wiekowych we wspólne 
działania w zakresie kultury, sportu i działalności charytatywnej w Gminie Myślenice 
3.Inicjatywa lokalna - Myślenice 2017 ma tryb konkursowy. 
 

§ 2. 
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać 
w szczególności: 

1) nazwę i opis inicjatywy, 
2) podstawowe informacje o grupie inicjatywnej, 
3) miejsce wykonania przedsięwzięcia, 
4) termin realizacji, 
5) partnerów przedsięwzięcia, 
6) cel główny inicjatywy i wskazanie jego spójności ze strategią rozwoju Miasta i Gminy Myślenice, 
7) opis inicjatywy; 
8) charakterystykę grupy docelowej  
9) zasięg przedsięwzięcia 
10) określenie liczby uczestników, do których trafi przekaz promocyjny lub liczba osób, którym będzie służyć 

inicjatywa lokalna, 
11) patronaty medialne oraz inne, a także sponsorzy 
12) opis działań promocyjnych  
13) określenie wkładu własnego wnioskodawcy (finansowego, rzeczowego, osobowego), 
14) kosztorys przedsięwzięcia wraz z podziałem zadań i propozycją harmonogramu realizacji, 
15) informację o wnioskowanym wsparciu rzeczowym, organizacyjnym, finansowym od Miasta i Gminy Myślenice 
16) opis dotychczas wykonanych prac, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy, 
17) informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań we współpracy z administracją publiczną, 
18) informacje nt. rzetelności rozliczeń i sprawozdawczości z dotychczasowej współpracy z Miastem i Gminą 

Myślenice. 
2. Do wniosku należy dołączyć: kosztorys całego zadania oraz inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej 
inicjatywy. 

§ 3. 
1. Wnioskodawcy składają do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice wnioski o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 w dwóch terminach:  

 Nabór I: od 15 III – do 24 III 2017 r. 

 Nabór II : od 1 VI – do 9 VI 2017 r. 
1. W ramach I naboru zaplanowano kwotę 90 000 zł, jako łączną wartość środków na realizację wybranych zadań, 

a w ramach II naboru zaplanowano kwotę 30 000 zł. 
2. Środki finansowe niewykorzystane w I naborze ofert w konkursie, mogą zostać wykorzystane w II naborze. 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice dokonuje weryfikacji i oceny wniosków m.in. pod kątem terminowości 

złożenia wniosku oraz na podstawie następujących kryteriów oceny wniosków: 

KRYTERIA….. (patrz rozdział 3.2) 
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3.2 PROJEKT KRYTERIÓW 
Projekt kryteriów powinien stanowić załącznik do uchwały Rady  

 NAZWA KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW 

 

 KRYTERIUM I 
Spójność inicjatywy ze Strategią Miasta i Gminy Myślenice  

0-5 
 

 KRYTERIUM II 
Zasięg 

Maksymalnie 10 pkt 
 

 Zasięg lokalny 2  

 Zasięg regionalny 5  

 Zasięg ponadregionalny (krajowy, międzynarodowy) 10  

 KRYTERIUM III 
Atrakcyjność pomysłu 

0-10 
 

 Oryginalność przedsięwzięcia 0-5  

 Innowacyjność, a w przypadku cyklicznych imprez nowe elementy 0-5  

 KRYTERIUM IV 
Liczba osób, którym służyć będzie przedsięwzięcie 

Maksymalnie 10 pkt 
 

 Do 15 osób. 1  

 Powyżej 15 osób do 50 osób. 2  

 Powyżej 50 osób do 100 osób 4  

 Powyżej 100 osób do 200 osób 5  

 Powyżej 200 osób do 500 osób 6  

 Powyżej 500 osób do 1000 osób 8  

 Powyżej 1000 osób 10  

 KRYTERIUM V 
Narzędzia promocji 

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Proponowany pakiet usług promocyjnych 0-5  

 KRYTERIUM VI 
Atrakcyjność medialna 

Maksymalnie 10 pkt 
 

 Patroni medialni 3  

 Potwierdzona obecność mediów 2  

 Promocja/reklama w mediach (rodzaj i liczba) 2  

 Media społecznościowe (obecność, liczba odwiedzeń) 3  

 KRYTERIUM II 
Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach 
realizacji przedsięwzięcia  

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Do 15% 0  

 Powyżej 15% do 20% 1  

 Powyżej 20% do 40% 2  

 Powyżej 40% do 60% 3  

 Powyżej 60% do 80% 4  

 Powyżej 80%  5  

 KRYTERIUM III 
Wielkość rzeczowego wkładu o wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia 

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Do 10% 0  

 Powyżej 10% do 20% 1  

 Powyżej 20% do 30% 2  

 Powyżej 30% do 40% 3  

 Powyżej 40% do 50% 4  

 Powyżej 50%  5  

 KRYTERIUM III 
Wielkość osobowego wkładu pracy społecznej wnioskodawcy w realizację 
przedsięwzięcia  

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Do 20 godz. 0  

 Powyżej 20 godz. do 50 godz. 1  

 Powyżej 50 godz. do 100 godz. 2  

 Powyżej 100 godz. do 200 godz. 3  

 Powyżej 200 godz. do 300 godz. 4  

 Powyżej 300 godz. 5  

 KRYTERIUM IV 
Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów 
zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta i Gminy Myślenice 

Maksymalnie  
- 10 pkt 

 

 Powyżej 1000 zł - 10 pkt  

 Kryterium VII 
Racjonalność i efektywność wydatków 

0- 5 pkt 
 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy, budżet zadania, metodologia liczenia kosztów 
(rynkowe) 

0-5 
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 Kryterium VIII 
Stan przygotowania przedsięwzięcia 

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Rezerwacje, potwierdzenia, deklaracje udziałowców, sponsorów, inne dokumenty 
potwierdzające stan zaawansowania przygotowań 

0-5 
 

 Brak dokumentacji 0  

 Kryterium IX 
Zaangażowanie środków budżetu Miasta i Gminy Myślenice 

Maksymalnie 5 pkt 
 

 Do 500 zł 5  

 Powyżej 500 zł do 1000 zł 4  

 Powyżej 1000 zł do 2000 zł 3  

 Powyżej 2000 zł do 3000 zł 4  

 Powyżej 3000 zł do 5000 zł 1  

 Powyżej 5000  0  

 Kryterium X 
Doświadczenie i rzetelność wnioskodawcy… 

Maksymalnie 5 pkt 
 

 ….w organizacji podobnych przedsięwzięć 0-5  

 ….we współpracy z MiG Myślenice (rozliczone projekty zakończone terminowym 
składaniem sprawozdania) 

0-5 
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5. PROJEKT ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 
 

Zarządzenie Nr …./2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice  

z dnia …...2017  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach  

inicjatywy lokalnej – MYŚLENICE 2017 w zakresie kultury, sportu i działalności charytatywnej,  
wraz wzorem wniosku i sprawozdania  

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 
645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) w związku 
z …… Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia… w sprawie…. zarządza się co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się Regulamin trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – MYŚLENICE 2017 
w zakresie kultury, sportu i działalności charytatywnej, który stanowi załącznik nr 1 oraz wzór wniosku, 
stanowiący załącznik nr 2, a także wzór sprawozdania realizację zadania publicznego stanowiący załącznik nr 
3. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

  



 INICJATYWA LOKALNA  
– MYŚLENICE 2017 

w zakresie kultury, sportu oraz działalności charytatywnej 

10 
 

4.1 PROJEKT REGULAMINU INICJATYWY LOKALNEJ (zał. 1) 

REGULAMIN 
INICJATYW LOKALNYCH – MYŚLENICE 2017 

w zakresie kultury, sportu i działalności charytatywnej 
 
Założeniem inicjatywy lokalnej jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Gmina Myślenice w roku 2017 zamierza przeznaczyć na promocyjną inicjatywę lokalne 
– MYSLENICE 2017 kwotę 120000 zł. Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy 
(np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina może zaoferować pomoc finansową lub 
rzeczową.  
UWAGA: W przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne 
zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy. 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
Regulamin ustala zasady i metodologię postępowania w ramach inicjatywy lokalnej - Myślenice 2017 od 
momentu ogłoszenia naboru, złożenia wniosku, aż do zakończenia realizacji zadania i złożenia sprawozdania z 
jego realizacji. 

§ 2. 
Cele realizacji inicjatywy lokalnej 

1. Wspólne działania samorządu z mieszkańcami w zakresie kultury, sportu i działalności 

charytatywnej w Gminie Myślenice;  
2. Włączenie w kreatywne działania różnych środowisk, grup wiekowych; 
3. Wzmacnianie więzi społeczności lokalnych. 

§ 3. 
Zakres realizacji inicjatywy lokalnej 

1. Miasto i Gmina Myślenice, w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 realizuje zadania w 
zakresie w zakresie kultury, sportu oraz działalności charytatywnej, podejmowanych w okresie od 15 
marca do 31 grudnia 2017 r., zawierających elementy związane z promocją Gminy Myślenice (np. 
konferencje, seminaria, koncerty, wystawy, konkursy, imprezy sportowe lub kulturalne, publikacje). 

2. Realizacja zadań w zakresie kultury, sportu oraz działalności charytatywnej powinna opierać się na 
działaniach, które kreują pozytywny wizerunek Miasto i Gmina Myślenice i są skierowane do 
szerokiego grona odbiorców.   

3. Przedsięwzięcia zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 mogą zawierać m. in. 

następujące działania promocyjne: 

a. umieszczenie znaku promocyjnego Gminy na różnych nośnikach promocyjnych, w tym na 
drukowanych materiałach reklamowych; 

b. wyeksponowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej Gminy;  
c. wykonanie przez Podmiot i wyeksponowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej 

Gminy; 
d. dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy; 
e. informowanie o zaangażowaniu Gminy w przedsięwzięciu (informacja w materiałach 

redakcyjnych, informacja przekazywana przez prowadzącego przedsięwzięcie, informacje w 
materiałach przekazywanych do mediów, na stronie internetowej Podmiotu); 

f. promocję Gminy z wykorzystaniem mediów społecznościowych; 
g. inne. 

§ 4. 
 

Warunki uczestnictwa 

1. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017, 
zwanym dalej „wnioskiem” mogą wystąpić: 

a. mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice bezpośrednio, tworząc grupę inicjatywną 
b. mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które mają siedzibę na terenie Miasta i 
Gminy Myślenice 
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c. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem jednostek 
budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego), 

d. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

e. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
f. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku 

publicznego,  
g. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, 
h. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  w rozumieniu ustawy z dnia 
17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

i. spółdzielnie socjalne,  
j. koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną,  
k. kluby sportowe (z wyłączeniem wydarzeń będących integralnym elementem rozgrywek 

ligowych). 

2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt w jednym naborze 

3. Warunkiem złożenia wniosku w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 jest: 
a. posiadanie przez podmiot statusu jedynego Wykonawcy tzn. podmiotu posiadającego 

wyłączność na sprzedaż oraz wykonanie usług promocyjnych w ramach ww. 
przedsięwzięcia, co należy potwierdzić odrębną dokumentacją (np. prawa autorskie, 
oświadczenie, patent, umowa, porozumienie o współpracy, upoważnienie, zezwolenie, itp.).  

b. złożenie wniosku wraz z załącznikami (dokumentacją potwierdzającą status jedynego 
Wykonawcy o której mowa w § 3 ust. 2). 

c. Jeżeli wniosek podpisuje inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Podmiotu, 
do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

d. Podmioty, które są w trakcie zmian statutowych powinny złożyć kopię uchwały o zmianie 
Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS. 

4. Z udziału w Programie wyłączone są przedsięwzięcia finansowane przez Gminę z innych źródeł. 
§ 5. 

 
Zasady współudziału 

1. Współudział (wkład własny) Wnioskodawcy w realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej – Myślenice 2017 może polegać na: 

a. Świadczeniu pracy społecznej 
b. Świadczeniu pieniężnym 
c. Świadczeniu rzeczowym 

2. Wsparcie Miasta i Gminy Myślenice w realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – 
– Myślenice 2017  może mieć charakter: 

a. rzeczowy 
b. organizacyjny 
c. finansowy 

3.  W ramach dofinansowania nie przewiduje się udzielania dotacji, wydatki ponoszone przez Miasto i 
Gminę Myślenice będą dokonywane bezpośrednio z budżetu. 

4. Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie zadań realizowanych w trybie j inicjatywy lokalnej – 
Myślenice 2017 następuję zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami regulującymi 
gospodarkę finansową gmin i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 6. 

Składanie wniosków 
1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 jest złożenie wniosku. 
2. Wnioski składane są w trybie konkursowym. 
3. Wnioski należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia ich bez rozpatrzenia w 

terminach: 
a. Nabór I: 15 III – 24 III 2017 r. 
b. Nabór II : 1 VI – 9 VI 2017 r. 
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4. Miejsce składania wniosków to sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (pok. 10) lub Dziennik 
Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9. 

5. Wnioski można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 
8/9. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w 
Myślenicach, która musi się zawierać w okresie poszczególnych naborów. 

6. Do wniosku należy dołączyć stosowne do zakresu działań dokumenty. 
7. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na 

inicjatywę lokalnej – Myślenice 2017: 
a. W naborze I – 90 000 zł 
b. W naborze II – 30 000 zł. 

§ 7. 
Nabór wniosków 

1. Złożony wniosek w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 podlega ocenie formalnej i 
merytorycznej. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wniosku. 
1) Zgłoszenie jest uznane za kompletne, jeżeli dołączone zostały wszystkie wymagane 

załączniki,  
2) Zgłoszenie, aby zostało uznane za prawidłowe, musi spełniać następujące kryteria: 

a)podmiot jest uprawniony do udziału w Programie; 
b)wniosek jest złożone na właściwym formularzu; 
c)wniosek złożone jest w wymaganym terminie; 
d)termin realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z terminem wymaganym w wytycznych; 
e)wszystkie pola wniosku są wypełnione, w tym oświadczenia pod wnioskiem; 
f)wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione (zgodnie 
z § 4 ust. 3  lit. b). 

3. Dopuszcza się uzupełnienie uchybień formalnych, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. e i f w terminie do 
3 dni roboczych od dnia powiadomienia podmiotu o uchybieniach.  

4. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Podmiot 
zostanie poinformowany o uchybieniach drogą telefoniczną lub powiadomienie o uchybieniach 
zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu wniosku. 

5. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję, powoływaną Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Myślenice. 

6. Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym są przekazywane do Komisji, która 
dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje wykaz rekomendowanych przedsięwzięć wraz z oceną 
wartości usług promocyjnych. 

7. Przy ocenie merytorycznej Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 
                          WYKAZ KRYTERIÓW (rozdział 3.2) 

8. Komisja sporządza protokół z oceny merytorycznej oraz ustala listę rankingową wniosków 
rekomendowanych do realizacji  

9. Na podstawie rekomendacji Komisji Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice dokonuje ostatecznego 
wyboru przedsięwzięć oraz ustala wysokość przyznanych środków na dane przedsięwzięcie. 

10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 
11. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach Programu zostanie zamieszczona  

w wersji elektronicznej na stronie Listę zamieszcza się na stronie internetowej www.myslenice.pl. 
12. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo do rozdysponowania kwoty mniejszej niż pierwotnie 

przewidziano na poszczególny nabór w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017.  
13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji. 
 

§ 8. 
Umowa 

1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Miasto i Gmina Myślenice zawiera z Wnioskodawcą 
umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 w terminie nie później 
niż do 7 dni od wezwania Wnioskodawcy do jej podpisu. 

2. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 zawiera w szczególności: przedmiot 
inicjatywy, wysokość udziału Miasta i Gminy Myślenice, podziału zadań, rodzaju wsparcia, zasady 
sprawozdawczości oraz kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego. 

http://www.myslenice.pl/
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3. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice może odstąpić od wykonania umowy jeżeli po jej zawarciu 
zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej – Myślenice 
2017, bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego. 

4. Nadzór nad realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 sprawuje wydział 
promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. 

 
§ 8. 

Rozliczenie zadania 
1. Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2017 

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z 
wykonanego przedsięwzięcia. 

2. Nie złożenie sprawozdania we wskazanym terminie wyklucza Wnioskodawcę o ubieganie się o 
współfinansowanie zadań z budżetu Miasta i Gminy Myślenice w kolejnym roku kalendarzowym. 

 
§ 9. 

Postanowienia końcowe 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej – 
Myślenice 2017 stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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5.2 PROJEKT WZORU WNIOSKU (zał. 2) 
 

 

 

            

 

 

WNIOSEK o REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ – MYŚLENICE 2017  

w zakresie kultury, sportu oraz działalności charytatywnej 
I. Podstawowe informacje o inicjatywie: 

1. Tytuł zadania publicznego 

 

 

 

2.Termin realizacji zadania publicznego 
Data 

rozpoczęcia: 

 Data  

Zakończenia: 

 

 

Nie później niż 31 XII 2017 r. 

3.Wnioskowana kwota (przepisać z pkt. 13 
 

 

 

 

II. Informacje o Podmiocie 

1. Nazwa Wnioskodawcy (wnioskodawców) 

 

2. Forma prawna, numer Krajowego 

Rejestru Sądowego lub innej ewidencji,  
 

2. Dokładny adres siedziby ( miejscowość, 

kod pocztowy, ul. numer domu i lokalu 

np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

numer faksu, adres strony internetowej)  

 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

numer faksu, adres strony internetowej) 

 

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

kontaktu wraz z danymi kontaktowymi (np. 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

numer faksu) 

 

4. Adres do korespondencji, (jeśli jest inny 

niż adres siedziby) 
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III. Podstawowe dane o inicjatywie/przedsięwzięciu 
 
1. Partnerzy przedsięwzięcia: (proszę wymienić wszystkich) 

Partner 1 (dane)  

Partner 2 (dane)  

Partner 3 (dane)  

 
2. Cele przedsięwzięcia 

Cel główny 

 

Cel szczegółowy 1  

Cel szczegółowy 2  

Cel szczegółowy 3  

 
3. Opis przedsięwzięcia: (max 2500 znaków) 

 

 
 
4. Charakterystyka grupy docelowej: (krótki opis charakteryzujący odbiorców przedsięwzięcia) 

 

     

 

5. Zasięg przedsięwzięcia: (lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy ) 
 

 

 

6. Szacowana liczba uczestników, do których trafi przekaz promocyjny lub liczba osób, którym 
będzie służyć inicjatywa lokalna: (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych proszę podać liczbę 
uczestników każdej z trzech ostatnich edycji)  
 

 

 

7. Patronaty planowane do pozyskania dla realizowanego przedsięwzięcia: (w przypadku 
przedsięwzięć cyklicznych proszę podać liczbę każdej z trzech ostatnich edycji)  
 

Patronaty medialne Patronaty imienne 

  

 

8. Media zaproszone do udziału w przedsięwzięciu: (podać wszystkie) 
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9. Sponsorzy 

 

 

 
10. Opis działań promocyjnych: 
 

Rodzaj TAK/NIE INNE 

Nadanie Gminie tytułu Partnera imprezy TAK        NIE   

Umieszczenie logo Gminy w materiałach 
reklamowych 

TAK        NIE   

Informowanie o udziale Gminy w Imprezie:   

W materiałach redakcyjnych TAK        NIE   

W drukowanych materiałach reklamowych 
(plakaty, ulotki zaproszenia, inne….)  

TAK        NIE  …………………………….. 
podać ilość sztuk 

Przez prowadzącego imprezę TAK        NIE   

W materiałach przekazywanych do mediów TAK        NIE   

Na stronach internetowych  TAK        NIE  ………………………………….. 
jakich 

W mediach społecznościowych TAK        NIE ………………..……………….. 
jakich 

 
11. Przewidziane wpisowe/ bilety wstępu ( podać kwotę) 
 

 

 

12. Kosztorys przedsięwzięcia – przedstawić szacunkowe koszty zorganizowania przedsięwzięcia, 
włącznie ze sponsorami ( wymienić sponsorów), wkład własny rzeczowy, organizacyjny, 
finansowy: 
 

 

 

13. Wielkość osobowego wkładu pracy społecznej Wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia: 
 

Wielkość  Wielkość  

Do 20 godz.          Powyżej 100 godz. do 200 godz.  

Powyżej 20 godz. do 50 godz.  Powyżej 200 godz. do 300 godz.  
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Powyżej 50 godz. do 100 godz.  Powyżej 300 godz.  

Zaznaczyć właściwe 
 

14. Wysokość wnioskowanej kwoty: 
 

 

 

15. Informacja nt. dotychczasowej współpracy z Miastem i Gminą Myślenice oraz o dotrzymywaniu 
terminów rozliczeń i sprawozdań itp.)  

           

 

 

 

 

                                                                                                                       
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji Wnioskodawcy 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kosztorys zadania 
2. Inne dokumenty stosowne do podejmowanej inicjatywy 
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5.3 PROJEKT WZORU SPRAWOZDANIA (zał. 3) 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ – MYŚLENICE 2017 

w zakresie kultury, sportu oraz działalności charytatywnej 
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE: 

RODZAJ SPRAWOZDANIA: Częściowe  Końcowe  

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie  

 

1. Tytuł zadania publicznego 
 

 

 

2.Nazwa zadania publicznego 
 

 

 

3.Umowa 
Data 

zawarcia 

 Numer umowy  

(jeśli był) 

 

 

 

3.Wnioskowana kwota  
 

 

 

 
II SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 
1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te)  

w wymiarze określonym w złożonym wniosku. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego. 
 

 

 
2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych  

w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały 
zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się 
do osiągnięcia jego celu) 

 

 
 
3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową 

informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich 
wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić 
również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację 
działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy należy to 
wyraźnie wskazać w opisie tego działania) 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW. 

1.TABELA FINANSOWA (?) 

 

 

2. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego 
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane  
w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach 
realizacji zadania publicznego) 
 

 

 

3. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców 
zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna 
wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych 
świadczeń) 
 

 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 
 

 
 

 
 
 
Oświadczam(y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy(-ców); 
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym; 
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację 
zadania opisanego we wniosku i w terminie wskazanym w umowie; 
4) w zakresie związanym z konkursem na realizację inicjatyw lokalnych – Myślenice 2017, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 
informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

                                                                                                                       

 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji Wnioskodawcy 
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