
UCHWAŁA NR XXXVI/891/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 
 
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 Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1.W uchwale nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecin 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 udzielane 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 Szczecin 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. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


