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……………………, …………………… 2021 r. 

 

 
       RADA MIEJSKA W …………….. 
 
 
Wnioskodawca:  
 
 

 
WNIOSEK  

w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w ………………… uchwały w przedmiocie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej. 
 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym 

wnioskodawca zwraca się z niniejszym wnioskiem, aby w celu wzmocnienia praworządności 

podjęta została uchwała przez Radę Miejską w ………………….., w przedmiocie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

Wnioskodawca wskazuje, iż obowiązek wprowadzenia regulacji we wskazanym 

powyżej zakresie, w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego, określa art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Do dnia dzisiejszego jednak, Rada Miejska w …………………. nie zdecydowała się 

z niego wywiązać, poprzez podjęcie stosownej uchwały. 

Wnioskodawca pragnie przypomnieć, iż inicjatywa lokalna stanowi istotne narzędzie 

poszerzania partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.  Stworzenie 

możliwości zgłaszania wniosków o realizację zadania publicznego we współpracy z gminą, 

pozwala na wykorzystanie potencjału mieszkańców, jak i skutecznie poprawia jakość działania 

samorządu, który odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowania społeczności lokalnej. 

Instytucję inicjatywy lokalnej określa rozdział 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Wskazane przepisy są jednak „martwe” bez dookreślenia w drodze uchwały 

Rady Miejskiej trybu i oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej, o której 

mowa w przywołanym wyżej art. 19c.  Jednocześnie należy podkreślić, iż z obowiązku 
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wyrażonego w tym przepisie wywiązało się już wiele rad gmin oraz miast na terenie Polski. 

Inicjatywa lokalna z powodzeniem funkcjonuje w tych jednostkach obok budżetu 

obywatelskiego. Odróżnia ją od niego jednak większy stopień obowiązków, które muszą 

przyjąć mieszkańcy w ramach realizacji zgłoszonego projektu. Przede wszystkim w ramach 

inicjatywy lokalnej zawierana jest umowa cywilnoprawna pomiędzy wnioskodawcą 

wybranego projektu a gminą, określająca zakres współpracy tych podmiotów. Nie sprowadza 

się więc ona, jak w przypadku budżetu obywatelskiego, do samego zgłoszenia projektu i jego 

realizacji przez gminę. To wnioskodawca (mieszkaniec) musi określić również swój wkład (np. 

finansowy lub polegający na wykonaniu określonej pracy społecznej) w realizację dane 

projektu.  Tym bardziej więc dziwi fakt, iż do dnia dzisiejszego nie podjęto stosownej uchwały  

związanej z inicjatywą lokalną, w naszej Gminie. 

 Mając na względzie powyższe uwagi i licząc na Państwa przychylność, wnioskodawca 

wnosi jak we wstępie.  

Z poważaniem, 

 

 

 


