
Uchwała nr XXXV / 394 / 17 

Rady Gminy Suchy Las  

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Programu pobudzania aktywności obywatelskiej 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, 

co następuje: 

 
§ 1. 

 

W uchwale nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Programu 

pobudzania aktywności obywatelskiej wprowadza się następujące zmiany: 

 ` 

1. w § 4: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Propozycje zadania/zadań na kolejny rok budżetowy organ wykonawczy 

jednostki pomocniczej składa do dnia 30 września do wójta, w celu ich akceptacji, 

co do możliwości ich realizacji.” 

 

2) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wójt do dnia 31 sierpnia informuje organ wykonawczy jednostki 

pomocniczej o wynikach dokonanej oceny możliwości realizacji zadań, o której 

mowa w ust. 4.” 

 

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zaistnieją ważne przyczyny, zebranie 

mieszkańców/wiejskie może postanowić w drodze uchwały o zmianie 

przeznaczenia środków na dane zadanie.” 

 

4) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Uchwała zebrania mieszkańców/wiejskiego, o której mowa w ust. 8, nie może 

być podjęta później niż do dnia 30 września danego roku.” 
 

2. dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a 

1. Środki z zadań niezrealizowanych w danym roku budżetowym oraz środki 

w wysokości powyżej 100 zł pozostałe na zadaniu po jego zrealizowaniu 

przechodzą na rok następny. 

2. Informacje o wysokości środków, o których mowa w ust. 1, przekazuje Skarbnik 

Gminy, po sporządzeniu sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych - do 

dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego. 

3. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, zebranie mieszkańców/wiejskie 

podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tych środków.” 



 

§ 2. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


