
Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
w przedmiocie zmiany w Uchwale dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Lp. UWAGA STATUS 
UWAGI

ODPOWIEDŹ NA UWAGĘ

1. Część kryteriów przedstawionych w §5 dokumentu 
ma charakter opisowy. Należałoby zastanowić się 
nad możliwością doprecyzowania (w miarę 
możliwości) kryteriów zawartych w punktach 1, 4, 5, 
6.
Proponowane przeze mnie zmiany zwiększą 
transparentność uchwały, a także dadzą możliwość 
wnioskodawcom na pełniejsze zrozumienie procesu 
oceny.
Proponowana zmiana:
Punkt 3. Wnioskodawca ma prawo do wglądu oceny 
formalnej, o której mowa w§4 punkcie 2,  złożonego 
wniosku oraz uzasadnienia punktacji wszystkich 
kryteriów.

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona

W projekcie nowej uchwały wspomniane kryteria 
zostaną doprecyzowane.

W projekcie nowej uchwały zostanie dodany zapis 
umożliwiający wgląd do karty oceny merytorycznej 
sporządzonej przez Zespół zadaniowy

Wnioskodawca zawsze ma prawo do złożenia 
nowego wniosku, nie ma więc potrzeby umieszczać 



Punkt 4.  Wnioskodawca ma prawo do złożenia 
wniosku o ponowną weryfikację punktacji 
przedłożonego projektu ze wskazaniem 
kryterium/kryteriów budzących wątpliwości 
Punkt 5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny 
wniosku i przy równoczesnym braku możliwości jego 
realizacji z powodu niewystarczających środków w 
budżecie miasta, wniosek będzie rozpatrywany w 
następnych latach bez konieczności ponownego 
składania do momentu aż zostanie wycofany przez 
wnioskodawcę.
W obecnym kształcie uchwała nie daje 
wnioskodawcy prawa do odwołania. Ponadto 
wnioskodawca mimo pozytywnej opinii wniosku, ale 
braku jego możliwości realizacji (np. wskutek braku 
środków w budżecie miasta) muszą składać je 
ponownie.

takiego zapisu w uchwale.

Wnioski z pozytywną oceną i wskazaniem przez 
Pana Prezydenta do realizacji ale z równoczesnym 
braku możliwości jego realizacji z powodu 
niewystarczających środków w budżecie miasta będą
brane w kolejnym roku pod uwagę możliwości 
realizacji

W naszej ocenie nie ma konieczności wpisywania 
mechanizmu odwołania.
W najczęstszych przypadkach wnioski zostają 
odrzucone z przyczyn braku możliwości ich 
sfinansowania, lub ich kwota znacznie przewyższa 
możliwości finansowe Miasta przekazane na ten cel. 
W momencie odmowy, każdy wnioskodawca bądź 
wnioskodawczyni otrzymuje pismo z uzasadnieniem 
decyzji odmowy. W związku z tym, że w ramach 
inicjatywy lokalnej nie ma określonych terminów a 
nabór jest ciągły mieszkaniec zawsze  ma prawo 
złożyć wniosek ponownie.

2. Skoro „Inicjatywa lokalna jest narzędziem 
umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez 
mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które 
uzupełnia już funkcjonujące instrumenty - rezerwę 

Uwaga nie 
uwzględniona

Inicjatywa lokalna jest narzędziem z możliwością 
naboru w trybie ciągłym i uzależniona jest możliwości
finansowych. Kwoty gwarantowane dla dzielnic 
znajdziemy w mechanizmie Budżetu Obywatelskiego.
Inicjatywa ma zgoła inny charakter i jest 



celową na zadania realizowane przez Rady Dzielnic 
oraz Budżet Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy 
zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, 
który może mieć formę wkładu rzeczowego, 
finansowego lub pracy społecznej”  procedura 
inicjatywa lokalnej powinna odbywać się tak samo jak
Budżet Obywatelski, czyli:
- na stronach Urzędu Miasta powinien być podany 
termin składania wniosków, określona kwota 
określona kwota przeznaczona na realizację 
projektów składanych, 
- o naborze  powinny być powiadamiane Rady 
Dzielnic, również Rady Dzielnic powinny być 
powiadamiane o realizowanych na ich terenie 
projektów
- powinien być zapewniony udział każdej z dzielnic (
może tak jak przy BO powinna być określona 
wysokość środków gwarantowanych dla każdej z 
dzielnic). 
- regulamin powinien być zmieniony w punkcie dot. 
Wkładu grupy wnioskodawców. Wkład powinien być 
tylko w formie finansowej lub rzeczowej. Przy czym 
wkład powinien być nie mniejszy niż 10% wartości 
projektu.

uzupełnieniem innych narzędzi. 
Należy zaznaczyć, że ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie precyzuje, że wkładem 
własnym do inicjatywy może być także praca 
społeczna. Nie można więc pominąć jej na gruncie 
naszej uchwały. 
Z uwagi na regulacje ustawowe nie można wdrożyć 
przedstawionej propozycji. Tylko zmiany w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
dałyby takie możliwości.



3. W 2016 roku Inicjatywa wystartowała hucznie, potem 
się przyblokowała. Nadal są w ciągu realizacji 
inicjatywy z 2016, z budowy dróg. To blokuje nowe 
inicjatyw, a jednocześnie ludzie są zawiedzeni, że tak
długo trwa. W karcie oceniony powinien być też czas 
trwania np. więcej punktów jak da się to zamknąć w 
jednym roku

Uwaga 
uwzględniona

Kryteria oceny będą promowały projekty, które da się 
zrealizować w ciągu jednego roku kalendarzowego. 


