
UCHWAŁA Nr 231/XXVI/2009 

RADY GMINY CZOSNÓW 

z dnia 26 maja 2009 r. 

w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do 

polepszenia warunków życia mieszkańców, nieprzewidziane do realizacji w innym trybie. 

2. Społeczne inicjatywy lokalne w rozumieniu uchwały, polegają na inicjowaniu oraz współudziale pod-

miotów wymienionych w § 2 z Gminą Czosnów w realizacji przedsięwzięć w dziedzinach należących do 

różnych sfer funkcjonowania gminy. 

3. Celem podejmowania społecznych inicjatyw lokalnych jest przyśpieszenie realizacji przedsięwzięć po-

lepszających warunki życia mieszkańców Gminy Czosnów. 

4. Gmina Czosnów współpracuje z każdym wnioskodawcą społecznej inicjatywy lokalnej na wszystkich 

etapach pracy nad wnioskiem. 

§ 2. Ze społeczną inicjatywą lokalną (wnioskiem) mogą występować: 

1. mieszkańcy Gminy Czosnów, 

2. osoby prawne, 

3. organizacje o charakterze samorządowym i inne organizacje społeczne, 

4. społeczne komitety umowy, 

5. jednostki organizacyjne, 

6. podmioty gospodarcze, 

zwane dalej „Inicjatorami”. 

§ 3. Podmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być: 

1. prace porządkowe, w wyniku których uzyskiwane SA efekty mające charakter trwały, np. zagospodaro-

wania terenu, zadrzewienie, założenie zieleńców lub kwietników, 

2. roboty remontowe i inwestycyjne w zakresie wodociągów, sieci cieplnej, kanalizacji sanitarnej, kanaliza-

cji deszczowej, odwodnienia, gminnych placów, chodników, parkingów, dróg i oświetlenia ulicznego, 

§ 4. Udział „Inicjatorów” w realizacji społecznej inicjatywy lokalnej może występować w postaci: 

1. materiałów (przygotowanie dokumentacji technicznej), 

2. nieodpłatnego wykonywania usług przez podmioty gospodarcze, 

3. przeniesienie własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych, 

4. przeniesienie praw własności dóbr niematerialnych. Wynoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie 

według ich wartości rynkowej lub wycenie biegłego, gdy wycena w oparciu o aktualne ceny rynkowe nie 

jest możliwa, 

5. wnoszenie darowizn pieniężnych. 

§ 5. Ustala się podstawowe zasady realizacji społecznych inicjatyw lokalnych. 

1. Świadczenia „Inicjatorów” wynoszą co najmniej: 

1) przy realizacji robót w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 25% całkowitej wartości przed-

sięwzięcia, 

2) przy realizacji prac porządkowych: zagospodarowanie terenu, zadrzewienie, założenie zieleńców lub 

kwietników 50% całkowitej wartości przedsięwzięcia, 

3) przy realizacji innych przedsięwzięcia 30% ich całkowitej wartości. 



2. Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych wymaga uprzedniego zgromadzenia środków finansowych 

pochodzących od „Inicjatorów” oraz środków budżetowych gminy Czosnów, zapewniających wykonanie 

przedsięwzięcia. 

3. Określenie wysokości środków finansowych „Inicjatorów” i Gminy Czosnów wymaga ich ustalenia w 

budżecie gminy. 

4. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy gmina Czosnów a „Inicjatorami” 

w roku poprzedzającym realizację. 

5. Funkcję inwestora pełni Gmina Czosnów, która może przekazać te obowiązki zainteresowanym „Inicjato-

rom, jeżeli jednostki te mogą zapewnić fachowe sprawowanie tych funkcji. 

6. W ramach społecznych inicjatyw lokalnych nie mogą być podejmowane i realizowane zadania, których 

koszty przekraczają możliwości Gminy Czosnów. 

§ 6. Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury komunalnej zrealizowane w trybie społecznych inicjatyw 

lokalnych stają się własnością Gminy Czosnów na zasadach ustalonych w umowie o realizacji przedsię-

wzięcia. 

§ 7. Wniosek powinien zawierać: 

1. opis przedsięwzięcia z uzasadnieniem konieczności jego wykonania, 

2. propozycję wkładu własnego, 

3. ogólny koszt przedsięwzięcia, 

4. podpisy osób uprawnionych do reprezentowania „Inicjatora”. 

§ 8. Wnioski o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych mogą być składane 

przez cały rok. 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Czosnów nr 97/XXVI/97 z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie budowy 

gminnej sieci kanalizacyjnej przy wsparciu finansowym i pomocy mieszkańców przyszłych użytkowników 

tej instalacji. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Bielecki 

 

 


