
DRUK NR 7/II

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Na podstawie art. 41a, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się co następuje:

§ 1. Prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej posiada grupa mieszkańców Gminy 
Gryfino licząca co najmniej 300 osób, mających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego.

§ 2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy 
zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały.

§ 3. 1. Projekt uchwały mieszkańców gminy przygotowuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej.

2. Komitet tworzy grupa co najmniej pięciu mieszkańców gminy, którzy złożą pisemne 
oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania 
i numer pesel.

3. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej najpóźniej 
na dzień przed wyłożeniem do wglądu projektu uchwały.

§ 4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

- tytuł uchwały,

- podstawę prawną jej wydania,

- postanowienia merytoryczne,

- w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,

- określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

- ustalenie terminu wejścia w życie uchwały,

- uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację
o skutkach finansowych uchwały i źródłach ich pokrycia.

§ 5. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem składany jest w formie pisemnej do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Do projektu dołącza się:

- listę z podpisami mieszkańców popierających przedkładany projekt, zawierającą na każdej stronie 
tytuł projektu uchwały oraz tabelę z imieniem i nazwiskiem, adresem, peselem
i własnoręcznym podpisem każdego z wnioskodawców oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały zgłoszonego w tym trybie, 
zgodnie z zapisami art. 6, ust. 1, lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

- pismo przewodnie z podaniem osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów 
w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzenia autopoprawek.
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§ 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania obywatelskiego projektu uchwały Przewodniczący Rady 
Miejskiej kieruje projekt do Burmistrza Miasta w celu zaopiniowania pod względem formalno-
prawnym, wskazania możliwości finansowania działań będących przedmiotem inicjatywy oraz 
zweryfikowania danych zawartych w § 5. Czynności te winny trwać nie dłużej niż 30 dni.

§ 7. W przypadku stwierdzenia uchybień Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa wnioskodawców do 
ich usunięcia, wskazując na czym polegają uchybienia.

§ 8. Wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, są zobowiązani złożyć obywatelski 
projekt uchwały bez uchybień, pod rygorem odrzucenia. Odrzucenia wniosku dokonuje Rada Miejska 
w formie uchwały.

§ 9. Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany jest wprowadzić obywatelski projekt uchwały 
spełniający warunki określone w niniejszej uchwale, do porządku obrad sesji Rady Miejskiej 
nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Przed głosowaniem radni są 
zapoznawani z opinią Burmistrza o projekcie uchwały.

§ 10. Osoba upoważniona do kontaktów jest informowana o miejscu i terminie posiedzeń Rady 
Miejskiej i jej Komisji, poświeconych rozpatrywaniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

§ 11. Osoba upoważniona do kontaktów ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu 
w pracach Rady i jej Komisji.  

§ 12. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w tej samej sprawie może zostać ponowiona po 
upływie okresu 12 miesięcy.

§ 13. Do obywatelskiego projektu uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek.

§ 14. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest upowszechnianie wśród 
mieszkańców gminy wiedzy o:

- prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz sposobie i trybie korzystania
z tego prawa.

- potencjalnych możliwościach m. in. w zakresie korzyści dla mieszkańców oraz rozwoju gminy jakie 
daje korzystanie przez mieszkańców z obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

§ 15. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych polega w szczególności na: 

- informowaniu mieszkańców o sprawach wskazanych w § 14 na zebraniach wiejskich,

- organizowaniu spotkań i dyskusji z mieszkańcami, sołtysami, radnymi.

- przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczaniu tych materiałów
w miejscach  dostępnych dla mieszkańców w jednostkach organizacyjnych należących
do gminy.

- prowadzeniu kampanii informacyjnej na stronach internetowych urzędu i tablicach ogłoszeń 
w sołectwach Gminy.

§ 16. Decyzja w zakresie wyboru stosowania poszczególnych form i sposobów promocji należy do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych zmieniła zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza jest istotnym instrumentem aktywności obywatelskiej mieszkańców,
dającym możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz gminy. Uchwała ma
za zadanie określić zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Dlatego też podjęcie tej
uchwały jest zasadne i celowe.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak
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