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Uchwała nr XXXVI/755/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 26 stycznia 2009r. 

 
 

w sprawie lokalnych inicjatyw 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Radnych Rady Miasta Katowice ze 
Stowarzyszenia Śląsk XXI.   
 

Rada Miasta Katowice uchwala: 
 

§ 1 
 
Lokalną inicjatywą w rozumieniu niniejszej uchwały jest kaŜde przedsięwzięcie naleŜące do 
zadań własnych gminy, realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta 
Katowice przez Miasto Katowice, wspólnie z jedną lub wieloma osobami fizycznymi,  
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej,  
zwanymi dalej ”Inicjatorem” z uwzględnieniem zasady, iŜ przedsięwzięcia słuŜyć  mają 
wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z pón. zm.). 
 

§ 2 
 
Przez udział Miasta Katowice oraz Inicjatora w realizacji lokalnej inicjatywy rozumie się 
przeznaczenie środków finansowych na rzecz realizacji przedsięwzięcia wspólnego. Udział 
stron w nakładach na realizację przedsięwzięcia ustala się w następującej wysokości:  
Miasto Katowice - 60%, Inicjator - 40%. 

 
§ 3 

 
Wysokość środków budŜetowych zaangaŜowanych w lokalną inicjatywę przez Miasto 
Katowice nie moŜe przekroczyć 60% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.  
Udziałem Inicjatora w lokalnej inicjatywie mogą być wyłącznie środki finansowe. 

 
§ 4 

 
Inicjator przenosi jako darowiznę na własność Gminy swój udział i zrzeka się wszelkich 
roszczeń o zwrot nakładów po wykonaniu inwestycji. 

 
§ 5 

 
1. Miasto realizuje przedsięwzięcia, polegające między innymi na doposaŜeniu placówek 
oświatowych, budowie: placów zabaw, parkingów, dróg, wodociągów itp., w trybie lokalnych 
inicjatyw wyłącznie na gruncie pozostającym własnością gminy. Wyjątek stanowią inwestycje 
sieciowe (wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, które mogą być realizowane na 
gruncie nienaleŜącym do gminy, ale znajdującym się w granicach Miasta Katowice. 
2. Przedsięwzięcia zrealizowane w trybie lokalnych inicjatyw stają się własnością Miasta 
Katowice lub jego właściwej, podległej jednostki organizacyjnej na zasadach ustalonych 
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w odrębnej umowie pomiędzy tymi podmiotami oraz zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego. 
 
3. Wszelkie sprawy terenowo-prawne związane z realizacją przedsięwzięć w trybie lokalnych 
inicjatyw załatwia Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem. 

 
§ 6 

 
1. W celu rozpoczęcia w Urzędzie Miasta Katowice procedury lokalnych inicjatyw, podmiot 
zainteresowany składa wniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw. 
W przypadku, gdy wniosek o lokalną inicjatywę składa kilka osób fizycznych, winni oni 
wszyscy złoŜyć swój podpis na składanym wniosku, a następnie mogą wybrać 
przedstawiciela, któremu udzielą pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania 
mocodawców w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej w określonym  przedmiocie. 
2. Zarejestrowanie wniosku nie daje podstaw do zlecenia na koszt Miasta Katowice 
wykonania dokumentacji lub jakichkolwiek innych prac związanych z przygotowaniem  
lub realizacją przedsięwzięcia objętego wnioskiem. 
3. Na etapie opracowywania wniosku przez Wydział Rozwoju Miasta, Inicjator ma obowiązek 
dostarczyć wymagane dokumenty oraz informować wydział koordynujący o wszelkich 
zmianach formalno-prawnych, dotyczących wnioskowanego przedsięwzięcia. 
 

§ 7 
 
1. Po stronie Inicjatora pozostaje obowiązek przygotowania na własny koszt przedsięwzięcia 
do realizacji, to znaczy opracowania i dostarczenia dokumentacji, zawierającej stosownie do 
rodzaju przedsięwzięcia: projekt budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze (jeŜeli 
wymaga tego specyfika przedsięwzięcia), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wersję elektroniczną dokumentacji 
projektowej, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy oraz inne dokumenty i 
decyzje wymagane na podstawie prawa budowlanego oraz innych ustaw. 
2. Środki wydatkowane przez Inicjatora na przygotowanie przedsięwzięcia nie mogą zostać 
zaliczone do wkładu własnego Inicjatora przy zawieraniu umowy o realizację przedsięwzięcia 
wspólnego. 
3. JeŜeli na etapie przygotowania zadania wystąpią okoliczności niezaleŜne od Miasta 
Katowice, mające wpływ na brak moŜliwości realizacji inwestycji, Miasto moŜe wycofać się z 
realizacji zadania, a Inicjatorowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na 
przygotowanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 
4. W przypadku ujawnienia na etapie realizacji wad dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na 
Inicjatorze ciąŜy obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym zgodnie z zaleceniami 
Wydziału Rozwoju Miasta lub wykonawcy przedsięwzięcia. 
5. Koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Inicjator. 
6. W przypadku nieusunięcia przez Inicjatora w terminie wyznaczonym przez  
Miasto wad i braków w dokumentacji, Miasto moŜe odstąpić od realizacji zadania. 
 

§ 8 
 

Prezydent Miasta Katowice weryfikuje zestawienie wniosków na podstawie materiałów 
przekazanych przez Wydział Rozwoju Miasta  oraz dokonanej hierarchizacji wniosków o 
realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw, a następnie kieruje zweryfikowane 
zestawienie na Komisję Rozwoju i Promocji Miasta oraz na Komisję Skarbu w celu wydania 
opinii i ujęcia kwoty niezbędnej do realizacji lokalnych inicjatyw w projekcie budŜetu miasta. 
Ostateczne zestawienie zadań do realizacji stosownie do kwoty w budŜecie miasta ustala 
Prezydent Miasta Katowice. 
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§ 9 
 
1. Po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju i Promocji Miasta oraz Komisję Skarbu 
zestawienia zadań do realizacji w trybie lokalnych inicjatyw i ostatecznej akceptacji  przez 
Prezydenta Miasta Katowice po podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały budŜetowej, 
Miasto Katowice przystępuje do realizacji na podstawie stosownej umowy cywilno-prawnej o  
realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw. 
2. Warunkiem dofinansowania przedsięwzięcia wspólnego z budŜetu Miasta Katowice jest 
zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw, której stronami są 
Miasto Katowice i Inicjator. 
3. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego, umowa z Inicjatorami wyszczególnia 
wszystkich wnioskodawców, natomiast umowę w ich imieniu podpisuje prawidłowo 
ustanowiony pełnomocnik. 

 
§ 10 

 
Rozpoczęcie realizacji umowy następuje po wpłaceniu przez Inicjatora na rachunek 
pomocniczy Urzędu Miasta Katowice określonych w umowie środków finansowych, 
stanowiących udział własny Inicjatora w realizacji przedsięwzięcia. 

 
§ 11 

 
1. Miasto Katowice jest podmiotem realizującym przedsięwzięcia, a środki finansowe 
wnoszone przez Inicjatora stanowią dochód Miasta Katowice z przeznaczeniem na realizację 
przedsięwzięcia. 
2. Środki finansowe wnoszone przez Inicjatora na lokalną inicjatywę, Miasto Katowice 
potwierdza na pisemny wniosek Inicjatora notą księgową po zakończeniu i rozliczeniu 
przedsięwzięcia wspólnego. 
3. Odsetki od wpłat dokonanych przez Inicjatora obliczane są od dnia następnego po 
dokonaniu ostatniej części wpłaty, do dnia poprzedzającego dzień zapłaty pierwszej faktury. 
 

§ 12 
 
Realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw prowadzi właściwa jednostka 
organizacyjna Urzędu Miasta Katowice, która wykonanie robót zleca zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych. 

 
§ 13 

 
W przypadku niezakwalifikowania do realizacji wnioskowanego zadania w danym roku, 
konieczne jest ponowne złoŜenie wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 na kolejny rok 
budŜetowy. 

 
§ 14 

 
1. Procedurę prowadzenia w Urzędzie Miasta Katowice spraw w zakresie lokalnych inicjatyw 
określa załącznik nr 1. 
2. Hierarchizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw określa załącznik nr 2. 
3. Wzór wniosku o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw, o którym mowa w 
§ 6 stanowi załącznik nr 3. 
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§ 15 
 
Zapisy niniejszej uchwały dotyczą wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych 
inicjatyw składanych po jej uchwaleniu. 
 

§ 16 
 
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Katowice. 
 

§ 17 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej. 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 

Jerzy Forajter 
 


