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UCHWAŁA NR XI/311/07
Rady Miasta Szczecina
z dnia 09 lipca 2007 r.

w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 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) w związku
z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVI/671/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zmieniającą uchwałę Rady Miasta 
Szczecin nr I/N/1155/02 z dnia 06 maja 2002 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Szczecina; Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1.1.Ustanawia się Program społecznych inicjatyw lokalnych, zwany dalej Programem, 
który określa tryb postępowania w sprawie refinansowania przez Miasto Szczecin realizacji 
przez podmioty trzecie zadań celu publicznego oraz sposób rozliczania i kontroli ich 
wykonywania.

2. Program stanowi bezpośrednią realizację celu szczegółowego 3.4.1. Strategii Rozwoju 
Szczecina tj. budowy silnych i aktywnych organizacji pozarządowych wykonujących 
różnorodne zadania na rzecz Miasta Szczecina przyczyniając się jednocześnie do realizacji 
celów szczegółowych 4.2.1 i 4.2.2 oraz 4.2.3 Strategii Rozwoju Szczecina.

3. Opis, diagnozę stanu w obszarze objętym Programem, harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz wskaźniki realizacji Programu określa Załącznik do uchwały.

§ 2. Inicjatorami w ramach Programu mogą być osoby fizyczne i organizacje 
pozarządowe w szczególności stowarzyszenia lub fundacje.

§ 3.1. W ramach Programu udzielane będzie refinansowanie realizacji inwestycji celu 
publicznego, zwanej dalej Inicjatywą, w szczególności budowa:
1) obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych,
2) obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnych,
3) dróg lokalnych, placów oraz parkingów w tym również budowa oświetlenia dla 

wymienionych obiektów,
4) obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i sportowych,
5) obiektów pomocy społecznej i obiektów oświatowo-wychowawczych,
6) obiektów kultury.

2. Refinansowanie następować będzie ze środków budżetu Miasta Szczecina po 
zrealizowaniu Inicjatywy.

3. W uzasadnionych okolicznościach Prezydent Miasta Szczecina może podjąć decyzję 
o refinansowaniu w ratach po każdorazowym zakończeniu i rozliczeniu realizacji 
samodzielnego pod względem użytkowym etapu Inicjatywy.

4. Wysokość refinansowania realizowanych zadań, o których mowa w ust. 1, może 
wynieść do 75% wartości zadania.

5. Powstałe w trakcie realizacji Programu nowe środki trwałe stanowią własność Miasta 
Szczecina.

6. Refinansowanie inwestycji polegających na przebudowie i remoncie może odbywać 
się tylko w ramach majątku Miasta Szczecina.
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§ 4.1.Udział Inicjatora w realizacji społecznej inicjatywy lokalnej 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);

2. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie wg ich wartości rynkowej albo 
wycenie biegłego, gdy wycena w oparciu o aktualne ceny rynkowe nie jest możliwa.

§ 5. Wartość udziału Inicjatora stanowić będzie zwiększenie majątku Miasta Szczecin.

§ 6.1.Wnioski o refinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w trybie społecznych 
inicjatyw lokalnych mogą być składane przez cały rok.

2. Wnioski powinny wskazywać:
1) nazwę i adres Inicjatora,
2) przewidywany koszt realizacji inicjatywy wraz ze wskazaniem źródeł finansowania,
3) lokalizację i przybliżone parametry techniczne Inicjatywy,
4) informację o społecznych korzyściach z realizacji Inicjatywy,
5) wskazanie rodzaju udziału Inicjatora.
6) wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu refinansowania

3. Do wniosku należy dołączyć
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo ważną 
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim.
4. Złożenie kompletnego wniosku do dnia 30 listopada danego roku oznacza jego 

zaliczenie do kategorii podlegających rozpatrzeniu pod kątem refinansowania, w roku 
następnym.

5. Nie uważa się za niekompletny wniosek złożony z zachowaniem terminu wskazanego 
w ust. 4, który nie posiada pozwolenia na budowę i kosztorysu inwestorskiego.

6. Warunkiem uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5 w ramach procedury 
refinansowania jest jego uzupełnienie o pozwolenie na budowę i kosztorys inwestorski do 
dnia 30 marca roku następującego po złożeniu wniosku.

7. Wnioski kompletne oraz uzupełnione w trybie ust. 6 tworzą grupę wniosków 
ocenianych pod kątem ich refinansowania.

8. Fakt złożenia kompletnego wniosku, jak również uzupełnienie w trybie ust. 6 wniosku 
uznanego zgodnie z ust. 5 za kompletny, nie przesądza o udzieleniu refinansowania.

§ 7.1.Prezydent Miasta Szczecina dokonuje podziału środków przewidzianych w budżecie 
pomiędzy wnioski, o których mowa w §6 ust. 7 poprzez przydzielenie każdemu z nich 
określonej kwoty refinansowania z uwzględnieniem regulacji §3 ust. 4.

2. Ustala się pierwszeństwo w przydzielaniu środków dla wniosków posiadających 
powiązanie z istniejącą infrastrukturą lub których wysokość wnioskowanego refinansowania 
jest niższa od maksymalnej lub których realizacja następuje w ramach kontynuacji 
finansowania lub posiadających wysoką funkcjonalność rozumianą, jako wskaźnik 
określający liczbę gospodarstw domowych i działek niezabudowanych, które odniosą korzyść 
w wyniku realizacji Inicjatywy.

3. Realizacja Inicjatywy w ramach kontynuacji finansowania oznacza sytuację, w której 
rozpatrywany aktualnie wniosek stanowi uzupełnienie lub kontynuację Inicjatywy 
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refinansowanej przez Miasto Szczecin w terminie 3 ostatnich lat przed dniem złożenia 
aktualnie rozpatrywanego wniosku.

4. W przypadku, kiedy po podjęciu decyzji o refinansowania zgodnie z ust. 2 w ramach 
realizacji Programu pozostaną wolne środki finansowe, Prezydent Miasta Szczecina 
uprawniony jest do podniesienia przyznanego refinansowania z uwzględnieniem granicy 
wskazanej w §3 ust. 4 albo refinansowania kompletnych wniosków, złożonych po terminie, 
o jakim mowa w §6 ust. 4. Przy ocenie kompletności wniosku §6 ust. 5 nie stosuje się.

5. W przypadku rezygnacji przez Inicjatora z realizacji Inicjatywy po przydzieleniu 
refinansowania ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Informację o wnioskach, które uzyskały refinansowanie i jego wysokości podaje się 
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta.

§ 8.1.W przypadku przyznania refinansowania, podstawą do realizacji przedsięwzięć 
w trybie Programu jest umowa o refinansowanie realizacji przedsięwzięcia, zwana dalej 
Umową.

2. Umowa w szczególności musi zawierać:
1) szczegółowy opis refinansowanego zadania oraz termin wykonania Inicjatywy;
2) wysokość kwoty refinansowania udzielanej Inicjatorowi i tryb płatności;
3) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania;
6) sposób sprawowania nadzoru ze strony Miasta Szczecin w przypadku, o którym mowa 

w § 9 ust. 2.
7) regulację ustalającą fakt przejścia prawa własności do urządzeń i budowli powstałych 

w wyniku realizacji Inicjatywy na Miasto Szczecin.
8) w przypadku, kiedy Inicjatywa obejmuje realizację zadań, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 

1-3 zobowiązanie Inicjatora do ustanowienia na rzecz końcowego eksploatatora 
powstałych urządzeń i budowli praw do terenu, na jakim zostały one posadowione.

9) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 3, podział na etapy oraz wskazanie dokumentów 
niezbędnych dla rozliczenia danego etapu Inicjatywy,

10) zobowiązanie Inicjatora do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się 
z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

11) zobowiązanie Inicjatora do stosowania w ramach realizacji Inicjatywy przepisów prawa 
zamówień publicznych w sytuacji kiedy taki obowiązek przewidują przepisy zamówień 
publicznych.
3. Po zrealizowaniu Inicjatywy, Inicjator ma obowiązek w terminie 14 dni od 

protokolarnego odebrania robót przedstawienia kompletu dokumentów potwierdzających 
zgodne z prawem, i prawidłowe pod względem technicznym i finansowym wykonanie 
zadania.

4. Refinansowanie następuje jednorazowo na rachunek wskazany przez Inicjatora we 
wniosku o udzielenie dofinansowania w terminie 14 dni roboczych po zaakceptowaniu 
rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Refinansowanie w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 3 następuje każdorazowo po 
zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów Inicjatywy. Przepisy dotyczące rozliczania 
Inicjatywy stosuje się odpowiednio.

§ 9.1. Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w Programie 
obciąża Inicjatora i następuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą 
o zamówieniach publicznych oraz prawem budowlanym.
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2. W przypadku robót budowlanych, gdy Inicjator będący inwestorem, wnosi swój udział 
w postaci robocizny, materiałów lub pracy sprzętu, Prezydent Miasta sprawuje kontrolę nad 
realizacją części przedsięwzięcia odpowiadającej tej formie udziału Inicjatora.

§ 10.1. Prezydent Miasta sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem przyznanych w ramach 
Programu środków finansowych.

2. Kontrola oznacza w szczególności, prawo do żądania dokumentów potwierdzających 
zgodne z prawem dysponowanie środkami oraz prawidłowe wykonywanie prac, a także 
możliwość przeprowadzania bezpośrednich inspekcji na placu budowy danej Inicjatywy.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych lub 
prawa budowlanego w ramach realizacji Inicjatywy, Prezydent Miasta uprawniony jest do 
cofnięcia przyznanego refinansowania.

4. Prezydent Miasta cofnie przyznane refinansowanie, jeżeli Inicjator nie dokona 
rozliczenia Inicjatywy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

5. Dokumenty, jakie Inwestor zobowiązany jest przedstawić w ramach rozliczania 
Inicjatywy zostaną umieszczone w treści Umowy.

§ 11.1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do każdorazowego, corocznego rezerwowania 
w budżecie Miasta Szczecina środków niezbędnych dla właściwego prowadzenia Programu.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do opracowania wzoru wniosków 
o refinansowanie w ramach Programu oraz szczegółowych zasad ich przyjmowania, w tym 
treści Umowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 13. Do wniosków złożonych, a nie rozpatrzonych pod względem udzielenia 
dofinansowania do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

§ 14. Traci moc uchwała Rady Miasta Szczecina Nr IX/382/99 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych inicjatyw lokalnych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran
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Załącznik
do Uchwały Nr XI/311/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 09 lipca 2007 r.
w sprawie ustanowienia Programu 
społecznych inicjatyw lokalnych.

Program społecznych inicjatyw lokalnych
(KOD O1)
Diagnoza stanu obecnego.
Program dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych realizowany jest obecnie w oparciu 
o wprowadzoną w życie w 1999 r. uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr IX/382/99 z dnia 
17 maja 1999 r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowywania społecznych 
inicjatyw lokalnych. Miasto corocznie przeznacza na realizację programu kwotę około półtora 
miliona złotych. W obecnym kształcie program przewiduje dofinansowanie dwóch kategorii 
projektów, które definiowane są wysokością wymaganych nakładów, a próg rozróżnienia 
ustalony na kwotę piętnastu tysięcy euro. Corocznie liczba wniosków otrzymujących 
wsparcie mieści się w granicach od dziesięciu do piętnastu w każdej z wyróżnionych 
kategorii.

Opis Programu
Program jest kontynuacją funkcjonującej instytucji Miasta w zakresie dofinansowania małych 
projektów infrastrukturalnych. Zasady programu społecznych inicjatyw lokalnych pozostają 
niezmienne i opierają się na założeniu zgodnie, z którym, Miasto Szczecin uznaje za rozsądną 
i wartą utrzymania, współpracę z mieszkańcami lub organizacjami społecznymi, która 
zawiązuje się dla wykonania zadań należących wprawdzie do Miasta, niemniej pozostających 
w bezpośrednim zainteresowaniu podmiotów ją inicjujących. Program udostępnienia 
określonych każdorazowo uchwałą budżetową środków finansowych oraz przeznaczenia ich 
na realizację zgłoszonych przez mieszkańców lub organizacje społeczne projektów 
infrastrukturalnych buduje wizerunek Miasta jako jednostki współpracującej z mieszkańcami 
i otwartej na potrzeby wszystkich grup społecznych.

W ramach nowelizacji Programu zrezygnowano z podziału wniosków o dofinansowanie na 
dwie kategorie w zależności od nakładów niezbędnych do realizacji zgłoszonych inicjatyw. 
Postawiono wymóg dysponowania przez inicjatora pozwoleniem na budowę, utrzymano 
szerokie spektrum sposobów udziału inicjatora w ramach finansowania inicjatywy, 
zmodyfikowano katalog inwestycji, które będą podlegały dofinansowaniu. 
Przeprogramowana została również dokumentacja niezbędna przy rozliczaniu Inicjatywy, 
a także treść zaciąganych przez wnioskodawców zobowiązań z uwzględnieniem wymogów 
stawianych przez przepisy prawa finansowego oraz zagadnienia terenowo-prawne.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nazwa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Program społecznych 
inicjatyw lokalnych

1,7 mln 1,5 mln 1,5 mln 1,5 mln 1,5 mln 1,5 mln 1,5 mln

Wskaźniki realizacji
Program zostanie uznany za zrealizowany w danym roku budżetowym w przypadku 
wykorzystania 90% środków zapewnionych na ten cel w budżecie Miasta.


