
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 
BURMISTRZA MIASTA SEJNY 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały nr 
III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz Uchwały Nr XXXV/158/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Miasta Sejny konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Sejny, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od dnia 15 czerwca 
2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r., których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących 
projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.2. Treść projektu uchwały w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą imiennego wyrażania opinii.  

2. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Formularz zgłaszania opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sejny. 

4. Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 1500 
w sekretariacie Urzędu Miasta w Sejnach (pokój nr 10), przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Sejny, 
ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub elektroniczną na adres e-mail: ewelina.luto@um.sejny.pl. 
Formularze przesłane e - mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
i zeskanowane. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Sejny odpowiedzialną za przeprowadzenie 
konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Referat Organizacyjny  i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Sejny. 

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się 
Referentowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Sejny. 

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 
30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: https://www.um.sejny.pl/   oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Sejny. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Sejny 
 
 

Arkadiusz Adam Nowalski 
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    Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 79/2022 

Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2022 r.  

 

(projekt) 

UCHWAŁA NR ………………… 

RADY MIASTA SEJNY 

 

z dnia ……………………….. roku 

 

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 19c  

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  

 
Uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Sejny. 

 

 § 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą 

składać podmioty wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ust. 1 ww. 

ustawy. 

 

 § 3. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Sejny wniosek o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Burmistrz Miasta Sejny dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem 

terminowości złożenia, prawidłowości wypełniania i legitymacji czynnej wnioskodawcy oraz 

na podstawie szczegółowych kryteriów oceny zawartych w § 4 ust. 2. 

3. Oceny wniosków dokonuje się przynajmniej raz w roku. 

4. Ostateczną decyzję w zakresie przyjęcia wniosku do realizacji podejmuje 

Burmistrz Miasta Sejny. 

 

 § 4. 1. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:  

1) obszar wnioskowanych działań; 

2) zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi Miasta Sejny; 

3) formę udziału mieszkańców: 

  wkład pracy społecznej, 

  wkład rzeczowy, 

  wkład finansowy; 

4) zaangażowanie środków budżetowych Miasta Sejny; 

5)  efekt społeczny oraz celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej.  

 2.  Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w załączniku nr 1 i nr 2  

do niniejszej uchwały. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.  

 

§ 6. Traci moc uchwała  nr XXIV/104/16 Rady Miasta Sejny z dnia 25 kwietnia 2016 

r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr …………………. 

Rady Miasta Sejny 

z dnia ………………. 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 KRYTERIA OCENY WNIOSKU Maksymalna liczba 

punktów 

 

 Kryterium I : 

 OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ – działalność wspomagająca   

 rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności:  

 (do wyboru jeden obszar) 

 

 

10 

 

  remont lub rozbudowę budynków oraz obiektów małej architektury  

 (rewitalizacja infrastrukturalna i przestrzenna) 
10 

 

  budowę budynków oraz obiektów małej architektury  

 
3 

 

  budowę, rozbudowę lub remont oświetlenia ulicznego 2  

  budowę, rozbudowę lub remont dróg 1  

  budowę, rozbudowę lub remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,  

 kanalizacji deszczowej 
1 

 

 Kryterium II:  

 ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

 MIASTA SEJNY (W TYM Z PROGRAMEM REWITALIZACJI) 

 

10 

 

  zgodny 10  

  niezgodny 0  

  Kryterium III: 

 FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW (formy udziału podlegają sumowaniu) 

 

 

6 

 

  świadczenia pracy społecznej 3  

  świadczenia rzeczowe 2  

  świadczenia pieniężne 1  

  Kryterium IV: 

 WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCÓW W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ 

 

9 

 

   0 osobogodzin 0  

  od 1 do 10 osobogodzin 1 
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   od 11 do 20 osobogodzin 3  

   od 21 do 50 osobogodzin 5  

   od 51 do 100 osobogodzin 7  

   powyżej 101 osobogodzin 9  

  Kryterium V: 

 UDZIAŁ RZECZOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ ZADANIA -  

STAN PRZYGOTOWANIA  DOKUMNETÓW  

(udział rzeczowy podlega sumowaniu) 

 

6 

 

  Dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 3  

  Przygotowany wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru    budowy 2  

  Koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt  wykonania 
1 

 

  Kryterium VI: 

 UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ ZADANIA 

 

6 

 

  1. Dla budowy sieci wodociągowej – min. 5%   

   od  5% do 25% wartości zadania 1  

   od 26% do 45% wartości zadania 2  

   od 46% do 65% wartości zadania 3  

   od 66% do 85% wartości zadania 4  

   powyżej 86% wartości zadania  6  

  2. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej – min. 7%   

   od  7% do 25% wartości zadania 1  

   od 26% do 45% wartości zadania 2  

   od 46% do 65% wartości zadania 3  

   od 66% do 85% wartości zadania 4  

   powyżej 86% wartości zadania  6  

  3. Dla budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – min. 10%   

   od 10% do 20% wartości zadania 1  

   od 21% do 40% wartości zadania 2  

   od 41% do 60% wartości zadania 3  

   od 61% do 80% wartości zadania 4  

   powyżej 81% wartości zadania  6  
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  4. Dla wykonania oświetlenia ulicy – min. 15%   

   od 15% do 30% wartości zadania 1  

   od 31% do 45% wartości zadania 2  

   od 46% do 60% wartości zadania 3  

   od 61% do 75% wartości zadania 4  

   powyżej 76% wartości zadania  6  

  5. Dla innych inwestycji   

    0% wartości zadania 0  

   od  1% do 10% wartości zadania 1  

   od 11% do 30% wartości zadania 2  

   od 31% do 50% wartości zadania 3  

   od 51% do 70% wartości zadania 4  

   powyżej 71% wartości zadania  6  

  Kryterium VII: 

 ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SEJNY 

 

10 

 

   do 20 000 zł 10  

   od 21 000 zł do 50 000 zł 7  

   od 50 001 zł do 100 000 zł 5  

   od 100 001 zł do 200 000 zł 3  

   od 200 001 zł do 300 000 zł 2  

 powyżej 300 001 zł 1  

  Kryterium VIII: 

 EFEKT SPOŁECZNY 

 (oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny,                                                   

którą szczegółowo uzasadnia) 

 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW  
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr …………………. 

Rady Miasta Sejny 

z dnia ………………. 

        

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej 

 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU 

Maksymalna liczba 

punktów 

Kryterium I:   

OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ (do wyboru 1 obszar) 

 

15 

rewitalizacja 15 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 5 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 5 

promocja i organizacja wolontariatu 5 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 4 

turystyka i krajoznawstwo 4 

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 3 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie      polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
3 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  3 

działalność charytatywna 2 

porządek i bezpieczeństwo publiczne 1 

Kryterium II:  

 ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

 MIASTA SEJNY (W TYM Z PROGRAMEM REWITALIZACJI) 

 

10 

zgodny 10 

niezgodny 0 

Kryterium III: 

FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW (formy udziału mieszkańców sumują się) 

 

6 

świadczenia pracy społecznej 3 

świadczenia rzeczowe 2 

świadczenia pieniężne 1 

Kryterium IV:  
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WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCÓW W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ  9 

0  osobogodzin 0 

od 1 do 10 osobogodzin 1 

od 11 do 20 osobogodzin 3 

od 21 do 50 osobogodzin 5 

od 51 do 100 osobogodzin 7 

powyżej 101 osobogodzin 9 

Kryterium V:       

UDZIAŁ RZECZOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ ZADANIA 

 

6 

0 % wartości zadania 0 

od 1 % do 10 % wartości zadania 1 

od 11 % do 20 % wartości zadania 2 

od 21 % do 40 % wartości zadania 3 

od 41 % do 60 % wartości zadania 4 

od 61 % do 80 % wartości zadania 5 

powyżej 81 % wartości zadania 6 

Kryterium VI: 

UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ ZADANIA 

 

6 

0 % wartości zadania 0 

od 1 % do 10 % wartości zadania 1 

od 11 % do 20 % wartości zadania 2 

od 21 % do 40 % wartości zadania 3 

od 41 % do 60 % wartości zadania 4 

od 61 % do 80 % wartości zadania 5 

powyżej 81 % wartości zadania 6 

  Kryterium VII: 

  ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SEJNY 

 

6 

  od 0% do 20% wartości zadania 6 

  od 21% do 40% wartości zadania 4 

  od 41% do 60% wartości zadania 3 
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  od 61% do 80% wartości zadania 2 

  powyżej 80% wartości zadania 1 

Kryterium VIII: 

EFEKT SPOŁECZNY  

(oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą 

szczegółowo uzasadnia) 

5 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNTKÓW  
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UZASADNIENIE 

 

Inicjatywa Lokalna to narzędzie partycypacji społecznej i pożytku publicznego pozwalające 

na wspólną realizację zadań publicznych we współpracy samorządu lokalnego z 

mieszkańcami z uwzględnieniem ich wkładu rzeczowego, finansowego i pracy społecznej 

przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 

19c ust. 1 przedmiotowej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej. 

Aktualizacja tych zasad - z dostosowaniem do aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych 

- pozwoli w praktyce wdrożyć w Mieście Sejny realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej i stworzyć nową przestrzeń do aktywnego zaangażowania mieszkańców w 

tym zakresie.  

Dodatkowo poprzez nadanie wśród kryteriów inicjatywy lokalnej przez Miasto Sejny 

priorytetu w zakresie rewitalizacji pozwoli wdrożyć pierwszy w Polsce spójny model 

Rewitalizacyjnej Inicjatywy Lokalnej. Obejmie on zadania zarówno z zakresu rewitalizacji 

społecznej i gospodarczej, jak i infrastrukturalnej i przestrzennej. Takie nowatorskie i 

innowacyjne podejście do kształtu projektu lokalnej uchwały w sprawie trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego pozwoli włączyć 

potencjał mechanizmu inicjatywy lokalnej w proces rewitalizacji miasta. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2022 

Burmistrza Miasta Sejny 

z dnia 30 maja 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA 
TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA 

PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ. 

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: 
Miejsce zamieszkania/ siedziba firmy: 
Adres do korespondencji: 
Osoba do kontaktu: 
e-mail: 
telefon: 
 

Nr 
uwagi 

Wskazanie 
dotychczasowego zapisu w 
projekcie uchwały, który 
wymaga zmiany (należy 
wpisać dosłowne brzmienie 
przepisu) 

Proponowane zmienione 
brzmienie  
zapisu lub treść nowego 
przepisu 

Uzasadnienie wprowadzonych 
zmian 

    
    
    
    
    
Uwagi ogólne: 
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