
UCHWAŁA NR XCIV/1986/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej 
wnioskami, mogą składać podmioty wymienione w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej Wnioskodawcami.

2. Wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Łodzi.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. 
poz. 183 i 1195).

2. Wnioski powinny być składane na formularzu, którego wzór określi w zarządzeniu Prezydent 
Miasta Łodzi.

3. Wnioski, których wartość przekracza 15 tys. euro powinny być zgłaszane do 30 czerwca roku 
poprzedzającego czas realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Łodzi powołuje w drodze zarządzenia Zespół ds. rozpatrywania wniosków 
o wsparcie inicjatyw lokalnych, zwany dalej Zespołem, którego celem jest zaopiniowanie wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i skierowanie ich do właściwych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Skład Zespołu oraz regulamin jego pracy określi w zarządzeniu Prezydent Miasta Łodzi.

3. Zespół przy ocenie wniosku uwzględnia następujące kryteria:

1) potrzebę mieszkańców w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

2) zgodność zadania z kierunkami rozwoju Miasta Łodzi, zawartymi w strategiach i programach 
miejskich;

3) udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;

4) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;

5) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę;

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, zezwolenia).

4. Przy ocenie wniosku Zespół może dodatkowo brać pod uwagę ilość osób lub podmiotów 
zgłaszających inicjatywę lokalną, wydatki po stronie budżetu Miasta Łodzi oraz koszty eksploatacji 
inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto Łódź po jej zrealizowaniu.
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§ 5. Szczegółowy tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zostanie określony 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XCII/1650/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych, zmieniona uchwałą Nr XXV/408/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
26 października 2011 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

 Wykonujący zadania Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Łodzi

Grzegorz MATUSZAK 
Wiceprzewodniczący Rady
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