
UCHWAŁA NR XXXIV/135/2020
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 27 maja 2020 r.

W sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów , jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ,art. 41 ust. 1 i art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( 

Dz.U. z 2020 r poz. 713 )Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje : 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1)mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Iwaniska; 

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

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

4)komitecie – należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 2. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady 
w formie papierowej. 

2. Projekt uchwały o którym mowa w ust. 1 oprócz wersji papierowej może być zgłoszony również w wersji 
elektronicznej ,na płycie CD, pozwalającej na odczyt w programie WORD, a gdy projektowi uchwały towarzyszą 
mapy , tabele, rysunki i inne projekty graficzne muszą być one przedstawione w formacie PDF lub JPEG. 

3. Projekt uchwały stanowiący akt prawa miejscowego , powinien spełniać również wymogi określone w § 143 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej „ ( 
Dz.U. z 2016 r poz. 283). 

4. Z chwilą złożenia treść projektu uchwały nie może być przez komitet zmieniana ( zachowanie tożsamości 
projektu uchwały ). 

5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw , dla których prawo zastrzega wyłączną 
właściwość innych podmiotów ,którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

§ 3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały , jego promocją oraz organizacją zbierania 
podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje komitet. 

§ 4. 1. Projekty uchwał przygotowane w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są opiniowane , co 
do zgodności z prawem i zasadami techniki legislacyjnej przez radcę prawnego świadczącego pomoc prawną na 
rzecz Gminy Iwaniska. 

2. W przypadku negatywnej opinii radcy prawnego do projektu uchwały dołącza się treść tej opinii. 

3. Projekt uchwały ,której inicjatywa dotyczy , musi być dostępny do wglądu w miejscu zbierania podpisów 
mieszkańców. 

§ 5. Projekty uchwał ,wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełnić 
wymagania formalne , o których mowa w §9 i §12 niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. W przypadku , gdy projekt nie spełnia wymagań formalnych ,Przewodniczący Rady wzywa osoby 
wskazane jako komitet do uzupełnienia braków formalnych projektu w terminie 30 dni. 

2. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady Rady 
złożonego projektu uchwały. 

3. Przewodniczący Rady informuje komitet o projekcie uchwały ,która z powodu braków formalnych nie 
zostanie poddana pod głosowanie. 

§ 7. Mieszkańcy posiadający czynne prawa wyborcze do Rady , w grupie co najmniej 5 osób mogą utworzyć 
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. 



§ 8. O utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady 
w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu podając jego nazwę. 

§ 9. Zawiadomienie zawiera także: 

1. Wykaz wszystkich członków komitetu z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz ich 
podpisy. 

2. Oświadczenia członków komitetu w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

3. Wykaz czytelnych podpisów co najmniej 200 mieszkańców gminy występujących z inicjatywą obywatelską 
,posiadających czynne prawo wyborcze do Rady z podaniem ich imienia ,nazwiska i adresu zamieszkania . 

4. Podpisy mieszkańców pod projektem uchwały mającej stanowić przedmiot inicjatywy uchwałodawczej 
komitet zbiera w formie pisemnej . Każda strona listy poparcia musi zawierać nazwę komitetu oraz tytuł projektu 
uchwały , której mieszkaniec udziela poparcia i zawierać w tytule oświadczenie o treści : „ oświadczam iż 
popieram projekt uchwały w sprawie ( tytuł projektu uchwały). Złożenie podpisu pod niniejszym projektem 
uchwały oznacza moja zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Niniejsze potwierdzam własnoręcznym podpisem”. 

5. W celu weryfikacji uprawnienia do udzielenia poparcia konieczne jest podanie wszystkich wymaganych 
danych. 

§ 10. 1. Do zawiadomienia o którym mowa w § 9 dołącza się projektowaną uchwałę oraz wykaz osób 
wskazanych do reprezentowania komitetu inicjatywy uchwałodawczej podczas prac Rady Gminy. 

2. Komitet może wskazać w pisemnym oświadczeniu , podpisanym przez jego członków ,osobę uprawnioną do 
reprezentowania komitetu podczas prac Rady związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą . Wówczas 
cała korespondencja kierowana jest wyłącznie na adres osoby wskazanej. W przypadku braku wskazania takiej 
osoby ,cała korespondencja kierowana jest do pierwszego umieszczonego na liście członka komitetu. 

§ 11. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwaniska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Iwaniska. 

§ 12. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać: 

1)tytuł uchwały, 

2)podstawę prawną, 

3)postanowienie merytoryczne i ewentualne źródła finansowania, 

4)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały , 

5)określenie terminu wejścia w życie uchwały, 

6)uzasadnienie. 

§ 13. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany 
w każdym czasie ,przed poddaniem go pod głosowanie. 

§ 14. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady pisemnego 
oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania komitetu inicjatywy 
uchwałodawczej lub w przypadku niewskazania takich osób, wszystkich członków komitetu inicjatywy 
uchwałodawczej. 

§ 15. 1. Za promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odpowiada komitet. 

2. Czynności związane z promocją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej komitet może rozpocząć po 
dokonaniu zgłoszenia komitetu. 

3. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców komitet realizuje we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

4. Komitet prowadzi promocję inicjatywy uchwałodawczej z poszanowaniem obowiązujących przepisów 
prawa. 



§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska. 

§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk



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 ) wprowadziła obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącą obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

Uchwała zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych , zasad promocji inicjatyw oraz określa formalne wymogi , jakim musza odpowiadać 
składane projekty uchwał. 

Powyższy projekt uchwały wypełnia delegację ustawową. 


