


Co to jest Mrągowska Inicjatywa Lokalna? 

Podstawa prawna 
❑ Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz 
poświęcając jej odrębną część. (Rozdział 2a ustawy art.19b – 19h). 

Zgodnie z art. 2 pkt.4  

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej. 

 

❑ Mrągowska Inicjatywa Lokalna została wprowadzona uchwałą nr XVII/2/2019 
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej. 



Istota Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej 

❏Mrągowska Inicjatywa Lokalna daje mieszkańcom Mrągowa 
możliwość realizacji swoich pomysłów przy finansowym 
wsparciu Miasta. Ważne jest to, że obie strony muszą być 
zaangażowane w projekt.  
 

❏MIL to wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze 
zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez 
samorząd kosztów ich pomysłu. Inicjatywa lokalna to 
najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy 
razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji 
zadania publicznego.  

 



Cel Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej 

❏Nowa metoda, której celem jest wspólne realizowanie 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Włączenie 
mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych. 
 

❏Wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do 
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej 
społeczności oraz poprawa warunków ich życia. 
 

❏Realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich 
najbliższym otoczeniu.  

 



Kto może skorzystać z Mrągowskiej 
Inicjatywy Lokalnej ? 

❏ Zgodnie z art. 19 b ust.1 w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy 
jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.  

 
❏ Mieszkaniec rozumiany jest jako osoba, która mieszka w danym miejscu. 

Oznacza to, że faktyczne tam przebywa i realizuje istotne interesy 
życiowe np. pracuje, posyła dzieci do szkoły, spędza czas wolny. Ważne 
jest zamieszkanie, a nie zameldowanie. Takie podejście otwiera 
możliwości włączenia się w IL tych, którzy są związani z daną 
społecznością i chcą coś w jej obrębie zrobić. 
 

 

 



Jak zgłosić Mrągowską Inicjatywę Lokalną? 

❏ Jeśli macie pomysł na działanie i chcecie zrealizować go wspólnie z władzami – to 
Inicjatywa lokalna jest właśnie dla Was! 

 

❏ Wniosek z opisem pomysłu i z podpisami popierających go osób składamy w 
Urzędzie Miejskim osobiście lub poprzez organizację pozarządową. Na stronie 
www.mragowo.pl znajduje się przykładowy wzór wniosków. 

 
❏ Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod 

względem wymogów formalnych z pracownikami referatu Strategii, Rozwoju i 
Promocji, Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 

 
❏ Do zgłoszenia Mrągowskiej Inicjatywy lokalnej potrzebna jest grupa mieszkańców 

i mieszkanek. Wystarczą już dwie osoby, ale ponieważ jest to działanie, które ma 
przysłużyć się całej społeczności, warto pokazać, że popiera ją więcej osób.  

 

 



Czego może dotyczyć  
Mrągowska Inicjatywa Lokalna? 

Mrągowska Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, które samorząd ma do 
realizacji. Nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy.  
Zgodnie z ustawą mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań 
publicznych.  
 
Mrągowska Inicjatywa Lokalna może dotyczyć: 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w 

szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, 
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków i obiektów 
małej architektury, 

• działalności charytatywnej, 
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
• turystyki i krajoznawstwa, 
• porządku i bezpieczeństwa publicznego 
  
 





Fundusze na realizację Mrągowskiej 
Inicjatywy Lokalnej w 2020 

❏ W budżecie Miasta na 2020 rok zabezpieczono 50 tys. złotych na realizację 
Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej. 

❏ Wysokość jednej inicjatywy lokalnej to maksymalnie 2 tys. złotych. 
❏ Ważne! Urząd Miejski nie przekazuje środków finansowych wnioskodawcom. 

Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym 
również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji 
inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy 
lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem 
zamówień publicznych. 

❏ Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne 

do wykonania inicjatywy lokalnej  

❏ Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. 

 

 



Ocena formalna i merytoryczna 
Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej 

❏ Wniosek zostaje oceniony pod względem formalnym tj. czy uprawniony podmiot 
zgłosił chęć realizacji zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy 
Lokalnej. 

 

❏ Wniosek zostaje oceniony pod względem merytorycznym według kryteriów 
określonych w Uchwale Rady Miejskiej nr XVII/2/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej. 
Uwzględniają one przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację 
inicjatywy lokalnej oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności 
lokalnej. Ocena formalna odbywa się do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

 



Umowa na realizację  
Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej 

❏ Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy 
społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. 

❏ Wnioskodawca może otrzymać od Miasta na czas trwania umowy rzeczy 
konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.  

❏ Referat Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

❏ Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej i uwzględnieniu wniosku 
do realizacji Burmistrz Miasta Mrągowo przy asygnacie skarbnika Miasta 
podpisuje z wnioskodawcami umowę na czas określony dot. 
Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej. 



Formalności  
Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej 

❏ W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz 
z 2019 r. poz. 80). 

❏ Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wymaga 
określania wzorów wniosków czy umów, nie wymaga składania 
sprawozdań z realizacji inicjatywy lokalnej ani określania ich wzorów. 
Określenie wzorów wniosków czy umów z pewnością jest użyteczne 
zarówno dla samorządu, jak i mieszkańców zainteresowanych 
składaniem wniosków. W kwestiach nieregulowanych ani w ustawach, 
ani w uchwale i zarządzeniu zastosowanie ma Kodeks cywilny. 



Różnice między Mrągowską Inicjatywą Lokalną a 
Mrągowskim Budżetem Obywatelskim 

❏Mrągowska Inicjatywa lokalna 

Mieszkańcy zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie i 
wspólnie z Miastem je realizują poprzez świadczenie pracy 
społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. 

 

❏Mrągowski Budżet Obywatelski 

Mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu Miasta na 
przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli, ale nie 
jest wymagany ich udział w realizacji przyjętego zadania. 



Współpraca Miasta z mieszkańcami 

❏ Program Współpracy z NGO – 395 tys. 
❏ Mrągowska Inicjatywa Lokalna - 50 tys. 
Złotych 

❏ Mrągowski Budżet Obywatelski- 450 tys. 
❏  Szkolny Budżet Obywatelski- 50 tys. 

 

Łącznie 945 tys. złotych! 



Zapraszamy do kontaktu! 

Referat Strategii, Rozwoju i Promocji  
Urzędu Miejskiego w Mrągowie 

 
❏ Paulina Zborowska-Weychman 

e-mail: p.zborowska.weychman@mragowo.um.gov.pl, tel. 89 741 90 41 

 

❏ Ewelina Krzywosz 

e-mal: e.krzywosz@mragowo.um.gov.pl, tel. 89 741 90 08 
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