
ZARZĄDZENIE 

Nr OA.0050.191.2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia 14 sierpnia 2017 r 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr Nr OA.0050.100.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r w 

sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych

w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2016r., poz. 446 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 286/XXXIV/2017 z dnia 31

marca 2017 r.,  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Mał. Z 2017 r., poz.2607) oraz z w

związku z art.  19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o

wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej oraz dołączone do niego

kryteria oceny projektów,  stanowiące załącznik  nr  2 do Zarządzenia  Nr OA.0050.100.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, z dnia 26 kwietnia 2017 r, w sprawie określenia wzoru

wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia jw. nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Strategii,  rozwoju  Gospodarczego  i

Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice  nr  OA

0050.191..2017

w sprawie  zmiany Zarządzenia nr OA.0050.100.2017  r. z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie określenia wzoru wniosku oraz

szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

pieczęć i data wpływu 

( nie dotyczy wniosków składanych w wersji
elektronicznej)            

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

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O INICJATYWIE 

1. Tytuł zadania publicznego

2.Termin realizacji zadania publicznego

Data 
rozpoczęcia:

Data 
Zakończenia:
Nie później niż 
24.12.2017 r.

3.Wnioskowana kwota 
(zgodna z pkt. 5 wniosku)

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa Wnioskodawcy ( Wnioskodawców)

 (w przypadku grupy inicjatywnej do wniosku należy dołączyć listę poparcia projektu podpisaną przez min. 20 osób) 

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) 
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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)

III. PODSTAWOWE DANE O INICJATYWIE/PRZEDSIĘWZIĘCIU

1. Opis przedsięwzięcia z charakterystyką grupy docelowej (krótki opis charakteryzujący odbiorców
przedsięwzięcia wraz z ich szacunkową liczbą) i miejscem wykonania inicjatywy oraz zasięgiem 
przedsięwzięcia (lokalny, regionalny, ogólnopolski)  (max 3000 znaków)

2. Cele przedsięwzięcia/przewidywane efekty przedsięwzięcia /zgodność  inicjatywy z potrzebami 
społeczności lokalnej i z dokumentami strategicznymi (proszę wymienić dokumenty z którymi 
zgodna jest inicjatywa)

3. Media zaproszone do udziału w przedsięwzięciu: (patronat medialny inicjatywy lokalnej)

4. Opis działań promocyjnych:
Rodzaj TAK/NIE INNE

Umieszczenie logo Gminy i informacji w 
materiałach reklamowych dotyczących 
inicjatywy 

TAK        NIE 

Informowanie o udziale Gminy w Inicjatywie:

W materiałach redakcyjnych TAK        NIE 

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

podać ilość sztuk

W materiałach przekazywanych do mediów TAK        NIE 

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

W mediach społecznościowych TAK        NIE   ………………..………………..
jakich
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IV PODSTAWOWE DANE FINANSOWE INICJATYWY/PRZEDSIĘWZIĘCIA
(minimalny wkład własny określa się na poziomie 15% ogólnych kosztów realizacji inicjatywy, przy
czym wkład własny mogą stanowić świadczenia osobowe - praca społeczna, pieniężne lub rzeczowe)

5. Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia – należy przedstawić szacunkowe koszty przedsięwzięcia, 
z rozbiciem na finansowe środki własne , wkład osobowy  i rzeczowy oraz wskazać inne 
zapewnione źródła finansowania 

Całkowity koszt realizacji projektu
LP. Kategorie

wydatków
1)W tym do
pokrycia ze

środków
budżetu miasta

2)Wkład
finansowy

wnioskodawcy

3)W tym
koszt pracy
społecznej*

4)Wartość
wkładu

rzeczowego**

5)Koszt
całkowity
(łącznie

1-4)

Suma:
*  Wartość pracy społecznej szacuje się na podstawie przemnożenia planowanej ilości godzin do przepracowania
oraz stawki godzinowej za dany rodzaj prac oszacowanej w oparciu o stawki rynkowe. Uwaga różne rodzaje 
prac mogą przewidywać różne stawki godzinowe. Łączna liczba godzin musi być spójna z opisem z pkt 7.
** Należy podać szacunkową wartość na podstawie rynkowych cen wynajmu sprzętu itp. Łączna kwota musi 
być spójna z opisem z pkt 9.

6. Przewidziane opłaty dla uczestników inicjatywy np. wpisowe/ bilety wstępu (jeśli dotyczy) 
(proszę podać łączną kwotę, kwotę przypadającą na jednego uczestnika oraz wskazać na co 
zostaną przeznaczone ww. opłaty)

7. 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.        

Powyżej 50 godz. do 100 godz.          Powyżej 300 godz.        

Zaznaczyć właściwe
Opis:
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8. Wielkość  wkładu  finansowego  Wnioskodawcy  w  realizację  inicjatywy/przedsięwzięcia
*zgodnie z tabelą pkt 5:

Wielkość Wielkość

Do 15%  Powyżej 40% do 60%

Powyżej 15%  do 20% Powyżej 60% do 80%

Powyżej 20% do 40% Powyżej 80%

Zaznaczyć właściwe
Opis:

9. Wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy/przedsięwzięcia (proszę opisać i podać
orientacyjną wycenę całości wkładu rzeczowego wniesionego przez Wnioskodawcę) *zgodnie z
tabelą pkt 5:

Opis:

IV. DODATKOWE INFORMACJE

10. Informacja nt. dotychczasowej współpracy z Miastem i Gminą Myślenice *jeśli dotyczy

          

11. Dotychczas wykonane prace, zaawansowanie przygotowań,  które przyczyniają się do osiągnięcia
celu inicjatywy   *jeśli dotyczy 

          

12. Przewidywany  roczny  koszt  eksploatacji  przedmiotu  inicjatywy  oraz  przewidywane  źródła  jej
finansowania , w przypadku zadań inwestycyjnych pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowanie
powstałej infrastruktury

          

                                                                                                                      

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do

reprezentacji Wnioskodawcy

Załączniki:
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1. Lista poparcia inicjatywy
2. Inne dokumenty stosowne do podejmowanej inicjatywy
3. Inne ( wymienić) 

Informacji o sposobie wypełniania wniosku oraz przebiegu procedury udzielają pracownicy Wydziału Strategii,  Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 

 tel. 12 639 23 08/09 
 mail.: promocja@myslenice.pl 
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KRYTERIA

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Myślenice 2017

NAZWA KRYTERIUM LICZBA
PUNKTÓW

Ocena 
w pkt.

KRYTERIUM I

Spójność  inicjatywy  z  potrzebami  społeczności  lokalnej  i  priorytetami  samorządu
gminnego (zgodność z dokumentami strategicznymi, programami, uchwałami RM )1

0-5

KRYTERIUM II

Celowość inicjatywy/przedsięwzięcia
0-5

KRYTERIUM III

Atrakcyjność pomysłu dla społeczności, oryginalność i innowacyjność przedsięwzięcia, a
w przypadku działań cyklicznych – nowe elementy  (innowacyjność to m.in. zwrócenie
uwagi  na problemy i  potrzeby dotychczas pomijane lub bagatelizowane i  znalezienie
sposobu ich rozwiązania)

0-10

KRYTERIUM IV

Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa/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

Liczba osób zaangażowanych w przygotowanie  i realizacje inicjatywy
0-5

KRYTERIUM VI

Działania informacyjne i promocyjne przedsięwzięcia
0-10

KRYTERIUM VII

Wysokość  udziału  finansowego wnioskodawcy  w całkowitych  szacunkowych kosztach
realizacji przedsięwzięcia

Maksymalnie 
5 pkt

Do 15% 0

Powyżej 15% do 20% 1

1 Dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2020, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan 
Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego. 



Powyżej 20% do 40% 2

Powyżej 40% do 60% 3

Powyżej 60% do 80% 4

Powyżej 80% 5

KRYTERIUM VIII

Wielkość rzeczowego wkładu o wnioskodawcy w realizację inicjatywy/przedsięwzięcia
0-5

KRYTERIUM IX

Wielkość osobowego wkładu pracy społecznej wnioskodawcy w realizację inicjatywy/
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 X

Przewidziane  opłaty  dla  uczestników  inicjatywy  np.  wpisowe/  bilety,
przeznaczenie ww. środków

Maksymalnie

- 5 pkt

KRYTERIUM XI

Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego
przedsięwzięcia  obciążających  budżet  Miasta  i  Gminy  Myślenice,  trwałość  efektów
realizacji zadania lub pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej
infrastruktury  w  przypadku  działań  inwestycyjnych  (trwałość  projektu  oznacza,  że
korzyści  z  jego realizacji  nie  są  jednorazowe a długofalowe,  i  wykraczają  poza okres
trwania  projektu  powodując  np.  zmianę  zachowań  mieszkańców,  rozwój  nowych
kwalifikacji, dalszą kontynuację rozpoczętych w projekcie działań)

0 - 5

Kryterium XII

Racjonalność i efektywność wydatków

Maksymalnie 
5 pkt

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

0-5

Kryterium XIII

Stan przygotowania przedsięwzięcia

Maksymalnie 
2 pkt

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

0 - 2

Kryterium XIV

Zaangażowanie  środków  budżetu  Miasta  i  Gminy  Myślenice  w  realizację  inicjatywy/
przedsięwzięcia

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 XV

Doświadczenie w dotychczasowej współpracy *pkt. ujemne przyznawane są jedynie w
przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach dotychczasowych wniosków

Maksymalnie 
-10 pkt


