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(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw 
lokalnych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420); Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje: 
 

§ 1.W uchwale nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie 
ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych wprowadza się następujące zmiany: 
1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„Inicjatorami w ramach Programu mogą być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, 
w szczególności stowarzyszenia lub fundacje, w zakresie w jakim nie prowadzą 
działalności gospodarczej.” 

2) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„W ramach Programu udzielanie będzie refinansowanie realizacji inwestycji celu 
publicznego, zwanej dalej Inicjatywą, polegającej na: 

1) budowie obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych; 
2) budowie obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnych; 
3) remoncie i przebudowie dróg lokalnych; 
4) budowie, przebudowie i remoncie, połoŜonych w całości na nieruchomościach 

stanowiących własność Miasta Szczecina placów oraz parkingów w tym równieŜ 
budowie oświetlenia wymienionych obiektów; 

5) budowie, przebudowie i remoncie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym 
terenów rekreacyjnych i sportowych; 

6) budowie, przebudowie, remoncie obiektów pomocy społecznej i obiektów 
oświatowo-wychowawczych; 

7) budowie, przebudowie i remoncie, obiektów kultury.” 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
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UZASADNIENIE 
 

Prezentowane w niniejszym projekcie zmiany do treści uchwały Rady Miasta 
z 09.07.2007 r. Nr XI/311/07 w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw 
lokalnych stanowią efekt przeprowadzonego pod koniec roku 2008 przeglądu z działania 
Programu. Blisko półtoraroczny okres funkcjonowania pozwolił na przeprowadzenie oceny 
poszczególnych elementów PSIL oraz przyniósł potrzebę dokonania pewnych zmian o czysto 
korekcyjnym charakterze. Charakter zmian wynikających z niniejszego projektu nie dotyczy 
istoty Programu, a głównym celem ich wprowadzenia jest zwiększenie jednoznaczności 
wybranych regulacji dokumentów programowych. 
 Proponowana zmiana do treści §2 uchwały wprowadzać ma uszczegółowienie idei 
jaka przyświecała ustanowieniu Programu, a która określała go jako instytucję przeznaczoną 
dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Nowelizowane brzmienie 
regulacji §2 uchwały w sposób ostry i jednoznaczny wyklucza z kręgu podmiotów 
uprawnionych tych inicjatorów, którzy sięgają po refinansowanie w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 
 Zmiana w części §3 ust. 1 uchwały podyktowana jest zamiarem ujednolicenia 
nomenklatury uchwały z definicjami legalnymi ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) a przede wszystkim 
doprowadzeniem do osiągnięcia większej precyzji w określeniu przedmiotu wniosku 
o refinansowanie. Ustawa prawo budowlane zawiera odrębne definicje „budowy”, „remontu” 
i „przebudowy”, które oznaczają róŜnego rodzaju prace budowlane. Posługując się 
definicjami ustawowymi uchwała w dzisiejszym brzmieniu jako przedmiot refinansowania, 
wprost i wyraźnie dopuszcza tylko „budowę” podczas gdy z zapisów §3 ust. 6 uchwały 
moŜna wyinterpretować równieŜ pośrednie dopuszczenie „remontu” i „przebudowy”. Celem 
wprowadzanej zmiany jest eliminacja powstałej wątpliwości interpretacyjnej poprzez 
wyraźne dopuszczenie inicjatyw polegających na „przebudowie” i „remoncie” jako 
przedmiotów refinansowania. Jednocześnie wprowadzana zmiana zawęŜa katalog obiektów 
jakie mogą zostać remontowane przy udziale środków Miasta do tych kategorii, które co do 
zasady stanowią majątek komunalny. Równolegle z uwagi na zmiany przepisów ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
usunięto moŜliwość uzyskania refinansowania dla projektów obejmujących ich budowę. 
Dokumentację administracyjną związaną z realizacją tego rodzaju przedsięwzięć pozyskać 
mogą bowiem wyłącznie właściwi zarządcy drogi. 


