Projekt
UZASADNIENIE
PROJEKTU ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), wprowadza do obrotu
prawnego pojęcie inicjatywy lokalnej (art. 2 pkt 4 ustawy), przez którą rozumie się formę
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania określonych zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
Art. 19c ustawy wskazuje, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Oceny wniosków dokonuje zaś organ wykonawczy, biorąc pod uwagę
ustalone kryteria, w tym również celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej.
W związku z powyższym, aby zapewnić właściwą realizację przepisów ustawowych,
koniecznym jest stworzenie stosownej uchwały Rady m.st. Warszawy, która określi tryb
i szczegółowe kryteria oceny wniosków, a także powiązanego z nią zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy, które określi szczegółowy tryb rozpatrywania i realizacji tych wniosków.
Przedstawiony projekt zarządzenia uzupełnia zapisy projektu uchwały o szczegółowe
uregulowania w zakresie obiegu i rozpatrywania wniosków, dokonywania oceny wniosków,
a następnie zawierania umowy z wnioskodawcami i sporządzania sprawozdania po realizacji
inicjatywy lokalnej.
Możliwość realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej to nowe rozwiązanie
wprowadzone do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które polega
na tym, że mieszkańcy przychodzą z pomysłem na określone przedsięwzięcie i jednocześnie
deklarują współudział w jego wykonaniu. Mieszkańcy zgłaszają inicjatywę w formie
wniosku, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Oceny wniosku dokonuje
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który bierze pod uwagę szczegółowe
kryteria oceny (uchwalone wcześniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku
z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej (art. 19c ust. 2 ustawy oraz odpowiednio § 4
projektu zarządzenia).
Zgodnie z projektem zarządzenia, wnioski będą rozpatrywane przez właściwych kierowników
komórek (burmistrzów lub dyrektorów biur), którzy będą wyznaczać pracowników lub
zespoły do oceny konkretnych wniosków (§ 3 projektu zarządzenia). W przypadku wniosków
o charakterze interdyscyplinarnym, powołanie zespołu oceniającego będzie obligatoryjne, zaś

odpowiedzialny za to będzie kierownik komórki wskazany przez Dyrektora Centrum
Komunikacji Społecznej (§ 7 projektu zarządzenia).
Jednym z fundamentów idei inicjatywy lokalnej, uwzględnionym w projektowanych aktach,
jest to, iż przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym
mieszkańcom lub organizacjom dotacji (pieniędzy). Może wspierać ich rzeczowo lub
organizacyjnie (w tym zakup usług), zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Z kolei
zobowiązanie mieszkańców może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (art. 19e ustawy). Szczegółowe kryteria oceny
wniosków zawarte w projekcie uchwały znajdują odbicie w formularzu oceny wniosków
określonym w załączniku nr 1 do projektu zarządzenia.
Organ wykonawczy zawiera z wnioskodawcami na czas określony umowę na realizację
inicjatywy lokalnej (art. 19d ustawy oraz § 5 projektu zarządzenia), jeśli uzna, że wniosek
spełnia szczegółowe kryteria oceny i jest możliwy do realizacji biorąc pod uwagę również
jego skutki finansowe oraz możliwości budżetowe m.st. Warszawy. Po podpisaniu umowy
strony
przystępują
do
realizacji
zadań
zgodnie
z opracowanym wspólnie budżetem i harmonogramem (art. 19g ustawy oraz § 5 projektu
zarządzenia). Zrealizowane zadanie powinno zakończyć się sprawozdaniem, który potwierdzi
formalnie zrealizowanie przez strony umowy swoich zobowiązań (§ 6 projektu zarządzenia).
Informacje na temat realizacji inicjatyw lokalnych w Warszawie będzie zbierał Dyrektor
Centrum Komunikacji Społecznej (§ 7 projektu zarządzenia).

