Projekt złożony przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalne wymogi, jakim
muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
§ 2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wykonuje
komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej komitetem.
§ 3. Komitet tworzy grupa, co najmniej pięciu mieszkańców miasta Koła, posiadających czynne prawo
wyborcze do rady. Każda z osób zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do
komitetu.
§ 4. 1. Komitet lub osoba uprawniona do jego reprezentowania (w przypadku jej wskazania) składa do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole, zwanym dalej przewodniczącym, zawiadomienie o utworzeniu
komitetu.
2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu powinno zawierać:
1) nazwę komitetu na którą składa się „Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie…”,
uzupełniony o określenie przedmiotu projektu uchwały;
2) adres komitetu, na który ma być kierowana korespondencja;
3) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu wszystkich członków, z podaniem imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania.
3. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu może zawierać również wskazanie osoby uprawnionej do
reprezentowania komitetu podczas prac rady.
4. Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu załącza się projekt uchwały będący przedmiotem
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
§ 5. 1. Projekt uchwały będący przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały;
5) organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały;
6) przepisy o wejściu w życie uchwały;
7) uzasadnienie podjęcia uchwały, wyjaśniające potrzebę podjęcia uchwały oraz jeśli projekt uchwały
powoduje obciążenie budżetu gminy, informację o skutkach finansowych jej realizacji.
2. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób zgodny z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
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§ 6. 1. Projekt uchwały będący przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole w zakładce dotyczącej obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych.
2. W zakładce dotyczącej obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych zamieszczane będą informacje
o zasadach wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasadach tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych
oraz wymogach formalnych, jakim muszą odpowiadać złożone projekty, a także uchwały podjęte w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawieniu mieszkańcom, przez komitet, treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Komitet obowiązany jest umożliwić zapoznanie się z projektem uchwały, każdej osobie składającej
własnoręczny czytelny podpis popierającej projekt uchwały.
3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swego imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania, własnoręczny czytelny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się
tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
§ 8. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z listą
poparcia mieszkańców, w liczbie wymaganej w art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, komitet przekazuje przewodniczącemu.
2. W przypadku stwierdzenia, że prawidłowo złożona liczba podpisów popierająca projekt uchwały okaże
się mniejsza niż wymagana w ustawie o samorządzie gminnym, rada w drodze uchwały stwierdza, że
pozostawia projekt uchwały bez rozpatrzenia.
§ 9. 1. Przewodniczący informuje komitet o miejscu i terminie posiedzeń rady i jej komisji poświęconych
rozpatrywaniu projektu uchwały.
2. Komitet ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu we wszystkich pracach rady i jej komisji,
dotyczących rozpatrywania projektu uchwały.
3. Wyłącza się możliwość zgłaszania poprawek do złożonego obywatelskiego projektu uchwały.
§ 10. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać
wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.
2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do przewodniczącego pisemnego
oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków komitetu.
§ 11. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu, w tym także
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tej samej sprawie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kole.
§ 13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR.....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
W aktualnym stanie prawnym gminy mają obowiązek podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
Na podstawie art. 41a ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy
gminy posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego mają prawo wystąpić z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą. W gminie powyżej 20 000 mieszkańców grupa ta będzie musiał liczyć co
najmniej 300 osób.
W uchwale rada określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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