
UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY GRUTA

z dnia 27 grudnia 2018 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 zm1).)

uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Ilekroć w niniejszej Uchwale (dalej „Uchwała”) jest mowa o:

1) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Gruta, posiadających czynne prawo 
wyborcze do Rady;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gruta;

3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Gruta;

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gruta;

5) Komitecie – należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej, który tworzy co najmniej 
5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów;

6) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć pełnomocnika komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

§ 3. 1. Grupa Mieszkańców może wystąpić do Rady z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

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

§ 4. 1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł (przedmiot) uchwały;

2) podstawę prawną;

3) zwięzłą regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;

4) w miarę potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) termin wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie zawierające informację o potrzebie podjęcia uchwały 
oraz określenie skutków finansowych jej realizacji, jeśli są przewidywane.

§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.

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

2. Komitet ogłasza miejsce udostępniania projektu uchwały do publicznego wglądu.

§ 6. 1. Komitet informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając 
wniosek zawierający:

1) pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu, które zawiera wskazanie Pełnomocnika i jego dane 
kontaktowe, listę osób tworzących Komitet, zawierającą: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
i własnoręczny podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków Komitetu dla potrzeb 
rozpatrzenia przez Radę inicjatywy obywatelskiej w sprawie przedkładanego projektu uchwały;

1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432
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2) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w §4. Uchwały podpisany przez wszystkich 
członków Komitetu;

3) listę co najmniej 100 osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane 
wnioskodawców:

a) imię i nazwisko;

b) miejsce zamieszkania;

c) własnoręczny podpis i datę jego złożenia;

d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia 
przedkładanego projektu uchwały.

2. W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy osób popierających inicjatywę uchwałodawczą 
winien być wskazany tytuł projektu uchwały.

3. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne Przewodniczący Rady wzywa Pełnomocnika 
do uzupełnienia go w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgłoszenie nieuzupełnione w terminie 
podlega odrzuceniu, o czym Pełnomocnik informowany jest na piśmie.

4. Prawidłowo złożony projekt obywatelski uchwały wraz z listą poparcia Przewodniczący Rady 
przedkłada Wójtowi celem uzyskania opinii merytorycznej i formalno – prawnej oraz weryfikacji, czy poparcia 
udzielili mieszkańcy określeni w §2. pkt. 1 Uchwały.

5. Wójt przedstawia opinię do projektu uchwały oraz informację o wynikach weryfikacji listy poparcia 
w terminie 14 dni od otrzymania kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku stwierdzenia, że liczba mieszkańców nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt. 3, 
wniosek Komitetu zostaje odrzucony, o czym Przewodniczący Rady informuje na piśmie Pełnomocnika.

7. Przewodniczący Rady przekazuje zaopiniowany projekt uchwały pod obrady najbliższej Sesji Rady.

8. O sesji, podczas której ma być podejmowana obywatelska uchwała złożona przez Mieszkańców, 
Przewodniczący Rady zawiadamia na piśmie Pełnomocnika.

§ 7. 1. Komitet może wycofać obywatelski projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż na 7 
dni przed rozpoczęciem sesji Rady, na której dany projekt miałby być procedowany.

2. Wycofanie obywatelskiego projektu uchwały następuje na pisemny wniosek większości członków 
Komitetu, złożony do Przewodniczącego Rady.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gruta

Piotr Dyś
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UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia przedkładanego projektu uchwały określającej szczegółowo zasady

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,

zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim

muszą odpowiadać składane projekty jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym w brzemieniu nadanym ustawą 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) poprzez dodanie art.

41a. Wprowadzona nowelizacja ma zastosowanie do obecnej kadencji Rady Gminy Gruta (2018-

2023).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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