
UCHWAŁA Nr VI/33/2019 

RADY GMINY GZY

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz wymogi formalne jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do 
Rady Gminy, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 3.1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność 
inicjatywy uchwałodawczej dla Wójta Gminy.

2. Projekt uchwały powinien zawierać następujące elementy:
1) tytuł, w skład którego wchodzi:

a) nazwa aktu prawnego (uchwała),
b) numer i rok podjęcia uchwały,
c) nazwa organu , który uchwałę ma podjąć,
d) krótkie określenie przedmiotu uchwały,

2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji,
3) przepisy normatywne,
4) przepis, komu należy powierzyć wykonanie uchwały,
5) przepisy o wejściu w życie uchwały.

3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej 
samej sprawie, w tym także przez inną grupę mieszkańców.

§4.1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały i jego kampanią promocyjną, a także 
organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet 
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo 
wyborcze do Rady Gminy Gzy.

§ 5.1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady Gminy o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej 
składając wniosek zawierający:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do 

uchwały,
2) projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz uzasadnienie, które 

winno uwzględniać:
a) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały,
b) wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
c) przewidywane skutki wejścia w życie uchwały (społeczne, gospodarcze, finansowe),



d) źródła finansowania realizacji uchwały, jeżeli uchwała pociąga za sobą obciążenia dla 
budżetu Gminy.

2. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 1, Rada Gminy 
przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym Komitet.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Rada Gminy wzywa 
Komitet do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje 

odmowę przyjęcia zawiadomienia.
§ 6.1. Po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 5, Komitet ogłasza miejsce udostępnienia 

projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§7.1. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu 
uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców 
popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym 
mowa w § 5.

§ 8.1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec Gminy udziela poparcia projektowi uchwały, składając na liście, której wzór 

określa załącznik Nr 2 do uchwały, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu 
zamieszkania, własnoręczny podpis.

3. Na każdej stronie listy musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, któremu 
zostaje udzielone poparcie.

4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 9.1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, 

Komitet wnosi do Rady Gminy.
2. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu uchwały, 

przekazuje go do właściwej merytorycznie komisji Rady Gminy celem sprawdzenia czy zostały 
spełnione warunki określone w przepisach uchwały. Komisja dokonuje czynności 
sprawdzających w terminie 14 dni.

3. Wójt Gminy Gzy umożliwia Komisji sprawdzenie danych osobowych określonych w § 8 ust. 2.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3, prawidłowo złożona liczba 

podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana oraz w przypadku 
stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest inna, niż treść projektu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 , Rada Gminy odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia
o tym fakcie Komitet.

§ 10. Wydatki związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pokrywa 
Komitet.

§11. Projekt uchwały w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone 
w trakcie kadencji Rady Gminy, w której został wniesiony, rozpatrywany jest przez Radę 
następnej kadencji, bez potrzeby ponownego jej wniesienia.

§12. Komitet ulega rozwiązaniu po:
1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały,
2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 41 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym,
3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego to znaczy po podjęciu lub niepodjęciu uchwały 

przez Radę.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY 
.RADY

Zdzisław Kaczorowski



I

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr YI/33/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 23 maja 2019 r.

OŚWIADCZENIE

o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w celu podjęcia przez 
Radę Gminy Gzy uchwały w sprawie:

(pełna nazwa projektu uchwały)

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Gzy i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały.

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania Podpis
1 .

2.
3.
4.
5.
. . .

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Zdziś
\  ^ O _ 
zisław Kaczorowski



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/33/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 23 maja 2019 r.

Lista poparcia

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE:

(pełna nazwa projektu uchwały)

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Gzy i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały.

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania Podpis
1.
2.
3.
4. ‘ '

5. " ■

PRZEWODNICZĄCY
RADY °  .

Zdzisław Kaczorowski



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130 i 1349) wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) artykuł 41a dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie z ust. 5 
wskazanego artykułu do kompetencji Rady Gminy należy określenie w drodze uchwały szczegółowych 
zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty uchwał.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.

PRZEWODNICZĄCY

2.

Zdzisław Kaczorowski


