
 

Uchwała nr XXXV / 340 / 13 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej  

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada 

Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Program pobudzania aktywności 

obywatelskiej mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2014 – 2015, 

zwany dalej Programem.  

  

§ 2. 

Celem Programu jest umożliwienie jednostkom pomocniczym 

wpisania z ich inicjatywy do budżetu gminy zadań, służących 

społeczności danej jednostki, zwanych dalej zadaniami.  

                                                

§ 3. 

1. Zadania dzielą się na:  

 a/ zadania lokalne 

 b/ zadania dodatkowe.  

2. Zadaniem lokalnym jest zadanie, którego szacunkowa wartość 

wynosi co najmniej 50% kwoty, określonej zgodnie z § 4.  

3. Zadaniem dodatkowym jest zadanie, którego szacunkowa 

wartość wynosi mniej niż 50% kwoty, określonej zgodnie z     

§ 4. 

 

§ 4. 

1. Kwoty przeznaczone na realizację zadań, ustala corocznie 

Wójt i informuje o tym organ wykonawczy jednostki 

pomocniczej do dnia 31 lipca roku, poprzedzającego rok 

budżetowy, w którym są realizowane zadania.  

2. Kwoty o których mowa w ust. 1 ustalane są dla trzech 

kategorii jednostek pomocniczych, o liczbie mieszkańców:  

a/ do 500 

b/ od 501 do 2000 

c/ powyżej 2000  

   



§ 5. 

1. Zadanie lokalne uchwala zebranie mieszkańców danej 

jednostki pomocniczej do dnia 15 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane 

zadania, wybierając jedno z zadań zaproponowanych przez 

organ wykonawczy jednostki ( sołtysa, zarząd osiedla).  

2. Zebranie mieszkańców uchwala zadania dodatkowe, wybierając 

spośród zadań zaproponowanych przez organ wykonawczy 

jednostki te, które kolejno będą realizowane, jeżeli kwota 

przeznaczona na zadanie lokalne nie zostanie w pełni 

wykorzystana. 

3. Zadania proponowane przez organ wykonawczy jednostki 

pomocniczej, winny uzyskać wcześniej akceptację  Wójta, co 

do możliwości ich realizacji.   

4. Uchwałę określającą zadanie  lokalne i zadania dodatkowe, 

wraz z jej uzasadnieniem i wstępnym oszacowaniem kosztów, 

sołtys albo przewodniczący zarządu osiedla przedkłada 

Wójtowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy, w którym są realizowane zadania. 

5. Zebranie mieszkańców może uchwałą podjętą do dnia 15 

września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym są 

realizowane zadania, zadecydować o:  

a/ nie uchwaleniu w danym roku zadania lokalnego i 

pozostawieniu kwoty przeznaczonej na ten cel na rok następny;  

b/ nie uchwaleniu zadań dodatkowych  i przeznaczeniu 

ewentualnej pozostałej kwoty na realizację zadania lokal nego 

w kolejnym roku budżetowym.  

6. Jeżeli dokonana przez Wójta wycena kosztów realizacji 

zadania lokalnego uchwalonego przez zebranie mieszkańców 

przewyższa kwotę  o której mowa w § 4  ust. 1 , decyzję o 

przesunięciu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy 

podejmuje Wójt.  

 

  

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.  

   

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 


