
Uchwała Nr X/79/15 

Rady Gmina Santok 

z dnia 17 września 2015 roku 

 

w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz  art. 110 ust. 2 pkt. 

3 i 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz.885 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

§1. Przyjmuje się zasady organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych 

inicjatyw lokalnych określonych w załączniku Nr 1, który stanowi integralną część Uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

      Tadeusz Boczula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr X/79/15  Rady Gminy w Santoku z dnia 17 września 2015 r.  

w sprawie organizowania , realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw społecznych. 

 

 

Zasady organizowania, realizacji i dofinasowania lokalnych inicjatyw społecznych: 

 

§ 1 

1. Społeczne inicjatywy lokalne polegają na inicjowaniu oraz współudziale w realizacji 

przedsięwzięć w dziedzinach należących do różnych sfer funkcjonowania gminy. 

2. Celem podejmowania społecznych inicjatyw lokalnych jest przyśpieszenie realizacji 

przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców określonego obszaru gminy, 

stworzenie warunków do organizowania zabudowy mieszkaniowej lub komercyjnej. 

3. Projektowanie, przygotowywanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie 

społecznych inicjatyw lokalnych następuje zgodnie z obowiązującym prawem w tym 

przepisami regulującymi gospodarkę finansową gmin, przepisami ustawy                             

o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego oraz ustalonymi w gminie 

procedurami realizacji poszczególnych zadań. 

 

§ 2 

Ze społeczną inicjatywą lokalną mogą występować następujący inicjatorzy: 

1) osoby fizyczne, 

2) osoby prawne, 

3) organizacje o charakterze samorządowym i inne organizacje społeczne, 

4) związki w/w podmiotów lub osób fizycznych, 

5) społeczne Komitety Budowy, 

6) rady sołeckie. 

 

§ 3 

Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być wszelkie przedsięwzięcia, 

zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców, nieprzewidziane do realizacji w 

innym trybie. 

 

§ 4 

1. Udział w realizacji społecznych inicjatyw lokalnych może występować w postaci: 

1) środków finansowych, 

2) materiałów, 

3) robocizny, 

4) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, 

5) nieruchomości (przeniesienie własności lub innych praw rzeczowych), 

6) praw do wartości niematerialnych. 

2. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej lub 

wycenie biegłego, gdy wycena w oparciu o aktualne ceny rynkowe nie jest możliwa. 

 

 



§ 5 

1. Środki finansowe na realizację przedsięwzięć w trybie społecznych inicjatyw lokalnych 

mogą pochodzić z: 

1) udziału Inicjatorów, 

2) budżetu gminy, 

3) środków inwestycyjnych gminnych przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, 

4) pozabudżetowych źródeł finansowania. 

2. Maksymalny udział finansowy Gminy w realizacji społecznych inicjatyw lokalnych może 

wynosić  do 50% wartości zadania jednakże nie może przekroczyć kwoty 20 000 złotych 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Przy realizacji jednego zadania. 

 

§ 6 

1. Podstawą do realizacji przedsięwzięć w trybie społecznych inicjatyw lokalnych jest 

umowa o realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „umową”. 

2. Stronami umowy, o której mowa w ust. 1 są: 

1) Gmina Santok, która może być reprezentowana przez Wójta Gminy, 

2) Inicjator lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Warunki, jakie powinny zawierać zapisy umowy, o której mowa w ust. 1 określa 

procedura, o której mowa w § 1 ust. 3. 

 

§ 7 

1. Zobowiązania gminy na rzecz Inicjatorów mogą być realizowane także poprzez prawo do 

zaliczenia poniesionych wydatków na poczet: 

1) ewentualnych opłat adiacenckich, 

2) opłat za świadczone usługi komunalne po zrealizowaniu inwestycji. 

2. Umowa określa stan własności obiektów i urządzeń realizowanych w trybie objętym 

niniejszą uchwałą. 

 

§ 8 

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może, dla zapewnienia sprawnej realizacji 

przedsięwzięć, podjąć działania mające na celu nabycie przez Gminę, zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami grunty, na których przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia 

w trybie społecznej inicjatywy lokalnej. 

 

§ 9 

1. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie realizacji 

przedsięwzięcia z budżetu gminy w danym roku kalendarzowym jest złożenie wniosku 

przez inicjatora w terminie do 30 września roku poprzedniego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ust.3  

2. Rada Gminy uchwala na rok budżetowy plan dofinansowania społecznych inicjatyw 

lokalnych, który stanowi podstawę do zawierania umów, o których mowa w § 6. 

3. Wnioski o dofinasowanie realizacji przedsięwzięć z budżetu gminy w roku 2015 

realizowane są wg kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przewidzianych na ten cel 

w budżecie gminy, nie zależnie od terminu ich złożenia. 

 



§ 10 

Wnioski, o których mowa w § 9 mogą dotyczyć także włączenia się inicjatora do realizacji 

przedsięwzięć rozpoczętych przez Gminę. 

 

§ 11 

1. Przedsięwzięcie może być realizowane przez jedną ze stron umowy, występującą jako 

inwestor w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t. j. z 2013 r. Dz. U poz. 1409 ze 

zmianami) . 

2. W przypadku robót budowlanych, gdy inicjator, będący inwestorem, wnosi udział                    

w postaci robocizny, materiałów lub pracy sprzętu, Gmina sprawuje nadzór inwestorski 

nad realizacją części przedsięwzięcia odpowiadającej tej formie udziału inicjatora. 

 

§ 12 

Umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej zawiera się na czas określony i powinna ona 

zawierać: 

1) szczegółowy opis zadania publicznego, w tym zakres prac niezbędnych do realizacji 

zadania wraz z harmonogramem i określonym terminem jego wykonania, 

2) określenie wartości inwestycji ze wskazaniem udziału finansowego Wnioskodawcy 

oraz udziału Gminy Santok w realizacji zadania, 

3) określenie obowiązków Wnioskodawcy, 

4) określenie obowiązków Gminy Santok, 

5) tryb i sposób rozliczenia zadania, 

6) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym, 

7) tryb kontroli wykonania zadania, 

8) warunki odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


