INICJATYWA LOKALNA
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13 LIPCA 2015 R.

INICJATYWA LOKALNA
Jest to forma współpracy Jednostki
Samorządu
Terytorialnego
(j.s.t.)
z mieszkańcami, w celu Wspólnego realizowania
zadania na rzecz społeczności lokalnej.
Inicjatywa lokalna jest umową, która może
być zawarta na czas określony.

INICJATYWA LOKALNA
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy j.s.t.
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizacje
zadania publicznego do j.s.t., na terenie której mają
miejsce zamieszkania lub siedzibę.

ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Wniosek (w rozumieniu k.p.a.) do j.s.t. o realizację zadania publicznego w zakresie :
działalności charytatywnej ( 4 ust. 1 pkt 3);
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ( 4 ust. 1 pkt 4);
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego (4 ust. 1 pkt 5);
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (4 ust. 1 pkt
13): w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminną;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 pkt 14);
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 4,
16 );
wpierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17);
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1
pkt 18);
turystyki i krajoznawstwa (art. 4 ust. 1 pkt 19);
porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 20).
promocji i organizacji wolontariatu (4 ust. 1 pkt 27);
Wniosek
jest
wnioskiem
w
rozumieniu
ADMINISTRACYJNEGO – to nie jest oferta.

KODEKSU

POSTĘPOWANIA

OCENA WNIOSKU
Rada
Gminy
Pawłowice
określiła
tryb
i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje
zadania publicznego w ramach inicjatywy Lokalnej.
UCHWAŁA NR XLII/476/2014 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 23.09.2014 r.
Wójt Gminy Pawłowice
dokonując oceny
wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria
oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej.

REALIZACJA WNIOSKU
Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa
w art.19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego zawiera na czas określony
umowę
na
wykonanie
inicjatywy
lokalnej
z wnioskodawcą.
Zobowiązanie
wnioskodawcy
może
polegać
na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych.
Ważne: nie chodzi o zobowiązanie organu tylko
wnioskującego o inicjatywę.

UŻYCZENIE OD SAMORZĄDU
Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia
otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na
czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania
inicjatywy lokalnej.
Ważne: nie ma tutaj mowy o otrzymaniu dotacji
od organu administracji publicznej w ramach
inicjatywy.
Organ wykonawczy j.s.t. wspólnie z wnioskodawcą
opracowuje
dokumenty
niezbędne
do
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym
harmonogram i kosztorys.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE INICJATYWY
Inicjatywa lokalna, gdy przyjrzymy się działaniom
w społecznościach lokalnych, nie jest niczym nowym.
W wymiarze społecznym mamy sporo przykładów działań
podobnych do inicjatywy lokalnej.
Taką formą współpracy jest:
współorganizowanie przez samorząd różnych
wydarzeń lokalnych (np. festynów, spotkań ),
gdzie często procedury konkursowe zastępuje się
finansowaniem bezpośrednio z budżetu j.s.t. lub jego
jednostek organizacyjnych np. GOK-u,

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE INICJATYWY
Inicjatywa lokalna uregulowana ustawą o pożytku
to z jednej strony stworzenie formy prawnej
do realizacji współpracy, która nie zawsze takie
podstawy miała, a z drugiej strony – przede wszystkim
narzędzie zachęcania mieszkańców do „brania
spraw w swoje ręce”.
Nie ma też potrzeby wyodrębniania nowych środków
na inicjatywę lokalną (chociaż można to zrobić).
Podstawą jest podejście do realizacji zdań publicznych,
które samorządy i tak już realizują, a które można
podejmować
wspólnie
z
mieszkańcami
lub
występującymi w ich imieniu organizacjami.

INICJATYWA LOKALNA
PRZYKŁADY

Przykłady
działalność charytatywna: pomoc osobom samotnym, starszym poprzez
zorganizowanie upominków na święta ,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej: organizacja festynu wraz z pokazem strojów ludowych oraz tradycji
śląskich,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego: organizacja zajęć „Godej po naszymu” ,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność gminną (miejsca spotkań, place
zabaw),
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: organizacja
zajęć komputerowych oraz językowych dla dzieci i młodzieży,

Przykłady
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego :
warsztaty z artystycznego tworzenia i dekorowania albumów, kartek
okolicznościowych czy notesów,
wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: festyn sołecki połączony
z turniejem piłki nożnej,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
sprzątanie Gminy Pawłowice, budowa ścieżki edukacyjnej,
turystyka i krajoznawstwo : organizacja wycieczek górskich,
porządku i bezpieczeństwa publicznego: prowadzenie działań edukacyjnych,
profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
promocji i organizacji wolontariatu: organizowanie wydarzeń oraz szkoleń
poszerzających wiedzę oraz wzmacniających umiejętności z zakresu wolontariatu,

Zagrożenia dla rozwoju inicjatywy lokalnej
Jednym z większych zagrożeń dla rozwoju tej formy
współpracy jest podchodzenie do składanych
wniosków jako do „nowych zadań”, na które
w danym roku budżetowym nie ma środków.
Aby inicjatywa mogła być zrealizowana, samorząd
musi mieć środki, żeby zaś mieć środki, musi je zapisać
w budżecie. Dlatego Wójt Gminy Pawłowice ustalił
termin zgłaszania wniosków na rok następny
do 30 sierpnia.

INICJATYWA LOKALNA
W 6 PROSTYCH KROKACH
KROK I – pomysł na działanie
KROK II – przygotowanie wniosku i złożenie
go w urzędzie gminy
KROK III- ocena wniosku
KROK IV- ustalenie szczegółów i podpisanie umowy
KROK V- realizacja inicjatywy
KROK VI –podsumowanie, złożenie sprawozdania

Inicjatywa lokalna
Szczegółowe informacje:
- www.pawlowice.pl
- zakładka „Mieszkaniec”
- Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Dziękujemy za uwagę

