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Inicjatywa lokalna – to forma współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.  

Reguluje ją USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rozdział 
2a Inicjatywa lokalna Art. 19 b.c.d.e.f.g.h. (zmiany 2010 r.) 



W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą bezpośrednio 
(samodzielnie), bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
(np. parafia, związek gmin) złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego (gmina, 
powiat, województwo), na terenie której mają miejsce 
zamieszkania lub siedzibę. 



Każdy z samorządów może być adresatem wniosku mieszkańców (takie prawo daje 
mieszkańcom znowelizowana w 2010r. ustawa oppiow). Oznacza to, że wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) zobligowane są 
do posiadania uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o 
realizację inicjatyw lokalnej. 

Uchwała powinna być podjęta niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o pożytku, 
czyli w 2010 roku. Posiadanie uchwały jest konieczne, ponieważ każdy z 
mieszkańców może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o realizację zadania w 
trybie inicjatywy lokalnej, a samorząd musi dokonać oceny wniosku z pomocą 
kryteriów określonych w uchwale. Brak uchwały blokuje możliwość realizacji 
działań przez mieszkańców i naraża samorząd na zarzuty o naruszenie przepisów.  



A w praktyce… jak to w życiu, bywa różnie. 

Wszystkie gminy powiatu wołowskiego mają wpisaną 

INICJATYWĘ LOKALNĄ jako formę współpracy w 

PROGRAMACH WSPÓŁPRACY na rok 2015, ale… 



W ramach inicjatywy lokalnej można realizować działania dotyczące 

(art.19b ust. 1): 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w 

szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci  

wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury; 

2) działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 



4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6) promocji i organizacji wolontariatu; 

7) edukacji, oświaty i wychowania;  

8) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach; 

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 



Poza tym, że zgłaszane zadanie musi się mieścić w zakresie 

zadań określonych w art. 19b ust.1;  

realizacja zadania musi mieścić się w sferze zadań danego 

samorządu terytorialnego, co w praktyce oznacza konieczność 

analizy tego, co może gmina, powiat lub województwo. 



Budżet samorządu a finansowanie inicjatywy. 

W przypadki inicjatywy chodzi o wspólną realizację zadania przez 

samorząd i mieszkańców, a nie o jego zlecenie mieszkańcom przez 

samorząd. 

W ramach inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje więc 

dotacji, ale realizuje zadanie wspólnie z mieszkańcami i sam 

bezpośrednio pokrywa własne koszty. 



Inicjatorzy przychodzą nie tylko z pomysłem na 

realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują 

współudział w jego realizacji (art. 19c). 

Współudział może polegać na świadczeniu pracy 

społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub 

rzeczowych.  



Musimy wiedzieć: 

- Kto planuje inicjatywę i za nią odpowiada? (konkretni ludzie, liderzy, kto podpisuje 

wniosek?) 

- Dlaczego i po co chcemy realizować przedsięwzięcie? (jaki problem chcemy 

rozwiązać? Jaką potrzebę zaspokoić?) 

- Co chcemy zrobić i kto za to będzie odpowiadał? (planowanie działań) 

- Kiedy chcemy zrealizować zadanie? (harmonogram i budżet) 

- Jak oszacować koszty inicjatywy? (wkład własny finansowy, wkład własny rzeczowy, 

wkład własny pracy społecznej, wkład finansowy samorządu, wkład rzeczowy 

samorządu)  

  



Przykładowe założenia. 

Wsparcie gminy Janów odbywa się w formie: 
• rzeczowej – wnioskodawca zakupuje niezbędne środki i materiały do realizacji 
inicjatywy (zgodnie z umową) na rachunek Urzędu Gminy Janów (podobnie jak 
w funduszu PA). Oznacza to że wnioskodawca nie otrzymuje bezpośrednio na 
własne konto środków pieniężnych)  
• organizacyjnej - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu 
dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy 



Wkład własny Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: 
• środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę – świadczenie pieniężne; 
• robocizna świadczona przez wnioskodawcę - świadczenie pracy społecznej; 
• świadczenia rzeczowe, w tym: dokumentacja projektowa, kosztorysy 
inwestorskie, usługi transportowe, materiały, niezbędne do realizacji inicjatywy 
lokalnej – świadczenie rzeczowe. 

Przykładowe założenia. 



Jak sporządzić wniosek? 

Forma wniosku o realizację inicjatywy lokalnej nie musi spełniać 
szczególnych kryteriów ponieważ jest to wniosek w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego, a zgodnie z art.222 KPA o ważności 
pisma decyduje jego treść, a nie forma, ale… wzór wniosku powinien 
stanowić załącznik do uchwały jst, a jeśli nie to… 

Należy pamiętać o: 
- Wskazaniu adresata - właściwej jednostki samorządu 
- Wskazaniu zadania publicznego, którego dotyczy wniosek, zgodnie z 

art.19b ust.1 
- wskazaniu dlaczego, po co i jak chcemy realizować zadanie publiczne; 

wskazaniu wkładu własnego i szacowanego wkładu samorządu; 
podpisach mieszkańców. 



Jak samorząd rozpatruje wniosek? 

Art.19c ust.2 
Organ wykonawczy jst, dokonujący oceny wniosku bierze pod 
uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z 
punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 

Samorząd po dokonanej ocenie może wniosek odrzucić, jeśli: 
- Nie spełnia on kryteriów lub liczba uzyskanych punktów wskazuje, że 
inicjatywa  jest np. zbyt droga; 
- Nie ma on odzwierciedlenia w potrzebach mieszkańców. 



Przyjęcie wniosku o realizację zadania publicznego w trybie 

inicjatywy lokalnej rozpoczyna prace nad przygotowaniem 

umowy o realizację zadania we współpracy między mieszkańcami 

a samorządem. Prace nad umową poprzedza wspólne 

opracowanie dokumentów, harmonogramu i budżetu. (art.19g) 



Umowa. 

Art.19h 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy 
Lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

Umowa powinna zawierać: 
- Zobowiązania stron 
- Czas trwania umowy 
- Sposób dokonywania zmian w umowie 
- Obowiązki informacyjne (informowanie o zaangażowaniu środków 

publicznych w realizację zadania 
- Prawo kontroli realizacji zadania publicznego 
- Rozliczenie realizacji zadania 



Już wiemy jak… zatem spróbujmy! 



Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy do współpracy  

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie 
poniedziałek od 9 :00 do 15:00 

środa od 9:00 do 18:00 
czwartek od 10:00 do 18:00 

e-mail: porady.ngo.wolow@gmail.com 
tel. 880 315 016 

 
ul. Panieńska 4 (budynek OSiR - Basen) 

56-100 Wołów 
 
 


