
  

Uchwała Nr 48/2019 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Michałowice, 

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice, 

3) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy 

Michałowice, 

4) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Michałowice, 

5) komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, 

6) pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej, 

7) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób, 

posiadających czynne prawa wyborcze do rady, przez złożenie podpisów pod projektem 

uchwały. 

 

§ 4 

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, kampanią promocyjną, a także 

organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje komitet. 

2. Komitet tworzą mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do rady w liczbie co 

najmniej 10, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu. Oświadczenie 

zawiera: imię (imiona) i nazwisko, adres stałego zamieszkania na terenie Gminy, oraz jest 

opatrzone własnoręcznym podpisem każdego mieszkańca przystępującego do komitetu. 

3. Komitet pokrywa wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

5. W imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w 

pisemnym oświadczeniu spośród osób tworzących Komitet. 

 

§ 5 

1. O powstaniu komitetu pełnomocnik zawiadamia przewodniczącego rady, w 

zawiadomieniu podając: nazwę i dokładny adres siedziby komitetu, dane mieszkańców 

przystępujących do komitetu, o których mowa w § 4 ust. 2, w tym dane pełnomocnika 

komitetu oraz jego zastępcy. 



2. Do zawiadomienia załącza się w formie pisemnej projekt uchwały, który powinien być 

zgodny z przepisami prawa, opracowany zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej i § 32 

ust. 2 statutu. 

3. Do projektu uchwały należy załączyć uzasadnienie, które powinno uwzględniać: 

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały, 

2) wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 

3) przewidywane skutki wejścia w życie uchwały (społeczne, gospodarcze, finansowe), 

4) źródła finansowania realizacji uchwały, jeżeli uchwała pociąga za sobą obciążenia dla 

budżetu Gminy. 

4. Projekt uchwały może dotyczyć wyłącznie spraw zastrzeżonych przepisami prawa 

powszechnie obowiązujących do właściwości organu stanowiącego i nie może dotyczyć 

spraw dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla innych 

podmiotów. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący rady przyjmuje zawiadomienie, które spełnia warunki określone w § 5 i 

informuje o tym fakcie pełnomocnika. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, przewodniczący rady wzywa 

pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę 

przyjęcia zawiadomienia. 

 

§ 7 

Po przyjęciu przez przewodniczącego zawiadomienia o powstaniu komitetu, komitet może 

rozpocząć kampanię promocyjną służącą przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści 

projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie 

podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały. 

 

§ 8 

Komitet organizuje zbieranie co najmniej 200 podpisów mieszkańców popierających 

inicjatywę uchwałodawczą i posiadających czynne prawo wyborcze do rady, zachowując 

następujące wymogi: 

1) od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona, 

2) projekt uchwały musi być wyłożony do publicznego wglądu w miejscu zbierania 

podpisów, 

3) mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze do rady udziela poparcia projektowi 

uchwały wpisując na listę: swoje imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania na terenie 

Gminy Michałowice  i składając własnoręczny podpis. Na każdej stronie listy musi 

znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, któremu mieszkaniec udziela 

poparcia,  

4) wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne. 

 

§ 9 

1. Projekt uchwały wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt, pełnomocnik 

wnosi do przewodniczącego rady nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu. 

2. W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest zmieniona, 

przewodniczący rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu 

zawiadamia pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały. 

3. Przewodniczący rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu 

uchwały, przekazuje wójtowi listę podpisów mieszkańców popierających projekt. 



4. Wójt w terminie 14 dni zapewnia sprawdzenie danych osobowych określonych w § 8 pkt 

3 oraz stwierdzenie czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o 

którym mowa w § 3. 

5. Jeżeli po sprawdzeniu danych, o którym mowa w ust. 4 prawidłowo złożona liczba 

podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, to przewodniczący 

rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie pełnomocnika. 

6. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże, że złożony przez komitet projekt uchwały wraz 

z wykazem podpisów spełnia wymogi określone w § 8 pkt 3 oraz że podpisani pod 

projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 3 to 

przewodniczący rady nadaje projektowi uchwały bieg zgodny z postanowieniami § 33 ust. 

3 statutu. 

 

§ 10 

W pracach rady nad projektem uchwały, komitet reprezentują osoby wskazane przez komitet. 

Są one uprawnione do udziału w pracach rady i jej komisji.  

 

§ 11 

1. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej 

samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców. 

2. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie kadencji rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez 

radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały. 

 

§ 12 

Komitet ulega rozwiązaniu po: 

1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały, 

2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez 

Radę. 

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  



Uzasadnienie do projektu uchwały 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła nowelizację do ustawy o samorządzie 

gminnym (dodano art. 41 a) przyznającą grupie mieszkańców gminy, posiadających czynne 

prawa wyborcze do organu stanowiącego prawo występowania z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. 

W gminie Michałowice liczącej do 20 tys. mieszkańców grupa ta będzie musiała liczyć co 

najmniej 200 osób. 

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał 

stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż 

po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie 

miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady. 

 

Cyt. wyżej art. 41 a ustawy nałożył na rady gmin obowiązek określenia w drodze uchwały 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim 

będą musiały odpowiadać składane projekty.  

 

W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone.  

 

 
 


