
Uchwała nr VII / 72 / 15 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 28 maja 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się do realizacji Program pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców 

gminy Suchy Las od roku 2016, zwany dalej Programem. 

 

§ 2. 

 

Celem Programu jest umożliwienie jednostkom pomocniczym wpisania z ich inicjatywy do 

budżetu gminy zadań lokalnych, służących społeczności danej jednostki, zwanych dalej 

zadaniami. 

 

§ 3. 

 

1. O kwotach przeznaczonych na realizację zadań, wójt corocznie informuje 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 wg wzoru: 

D = C+B*C/1000, gdzie: 

D - Kwota zadania lokalnego dla danej jednostki pomocniczej na dany rok budżetowy 

B - Ilość mieszkańców w jednostce pomocniczej - stan na dzień 31 czerwca roku, 

poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania 

C - Kwota bazowa. 

3.  Kwota bazowa wynosi 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). 

 

§ 4. 

 

1.  Zadania uchwala zebranie mieszkańców / zebranie wiejskie danej jednostki pomocniczej 

do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania. 

2.  Zebranie mieszkańców / zebranie wiejskie wybiera zadanie/zadania zaproponowane przez 

organ wykonawczy jednostki (zarząd osiedla, sołtysa). 

3. Propozycje organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą opierać się na 

przyjmowanych w ciągu roku zgłoszeniach mieszkańców, przedłożonych organowi 

najpóźniej do 25 czerwca roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane 

zadania. 

4. Zadania zaproponowane przez organ wykonawczy jednostki pomocniczej, winny uzyskać 

wcześniejszą akceptację wójta, co do możliwości ich realizacji.  

5. Uchwałę zebrania mieszkańców / wiejskiego określającą zadanie / zadania, wraz z jej 

uzasadnieniem sołtys albo przewodniczący zarządu osiedla przedkłada wójtowi do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym będą realizowane zadania. 



6. W terminie wskazanym w § 4 ust. 1 zebranie mieszkańców / wiejskie może w formie 

uchwały zadecydować o nieuchwaleniu w danym roku zadań i pozostawieniu kwoty 

przeznaczonej na ten cel na rok następny. 

7. Jeżeli dokonana przez wójta wycena kosztów realizacji zadania uchwalonego przez 

zebranie mieszkańców przewyższa kwotę o której mowa w § 3 ust. 1, decyzję o przesunięciu 

środków na realizację zadania na kolejny rok budżetowy podejmuje wójt. Pisemna decyzja 

wójta wraz z uzasadnieniem przekazywana jest niezwłocznie organowi wykonawczemu 

jednostki. 

8. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zaistnieją ważne przyczyny, zebranie mieszkańców / 

wiejskie może postanowić w drodze uchwały o zmianie przeznaczenia środków na dane 

zadanie lub pozostawieniu środków na kolejny rok. Przepisy §4 stosuje się odpowiednio. 

9. Uchwała zebrania mieszkańców / wiejskiego, o której mowa w ust. 8 nie może być podjęta 

później, niż do dnia 30 listopada danego roku. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


