
UCHWAŁA  Nr XLVII/212/18 

RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 04 października 2018 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2.1. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających prawa wyborcze do organu 

stanowiącego, może wystąpić do Rady Gminy z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów 

pod projektem uchwały. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także organizacją 

zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej 

Komitetem. 

3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 

uchwałodawczej dla Wójta Gminy. 

§ 3.1. Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Gminy 

w Siemkowicach. 

2. Projekt uchwały musi spełniać wymagania formalne, o których mowa w § 7 uchwały. 

3. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia określonych wymagań Przewodniczący Rady wzywa osobę, 

o której mowa w § 4 ust. 3 do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania pod 

rygorem odmowy nadania biegu projektowi uchwały. W przypadku braku wskazania osoby/osób reprezentujących 

Komitet, wezwanie doręcza się wszystkim członkom komitetu, ewentualnie na adres wskazany do doręczeń. 

§ 4.1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej trzech mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze 

do Rady Gminy w Siemkowicach i złożyli podpisane oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, wskazując imię, 

nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania. 

2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy w terminie 14 dni od jego 

utworzenia wskazując przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz dołączając oświadczenia o których mowa 

w ust. 1. 

3. W zawiadomieniu wskazuje się osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac nad 

projektem uchwały, w tym na posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Gminy w Siemkowicach. 

§ 5. Złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały podlega niezwłocznemu 

ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemkowicach oraz na stronie internetowej Gminy 

Siemkowice. 



§ 6. Przewodniczący Rady Gminy w Siemkowicach zawiadamia na piśmie osobę/osoby, o których mowa w § 4 

ust. 3 o terminie posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Gminy, na której projekt uchwały ma być przedmiotem obrad. 

§ 7.1. Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały zawiera: 

1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) proponowane uregulowania; 

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 

5) określenie terminu wejścia uchwały w życie; 

6) uzasadnienie podjęcia uchwały wyjaśniające cel podjęcia uchwały oraz wskazujące ewentualne źródła 

finansowania w przypadku obciążenia przez projekt uchwały budżetu gminy. 

2. Do projektu uchwały należy dołączyć wykaz mieszkańców, o których mowa w § 2 ust. 1, zawierający imię 

i nazwisko mieszkańca, numer pesel, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 na każdej stronie winien zawierać nazwę Komitetu oraz tytuł projektu 

uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 8. Projekt uchwały wraz z wykazem mieszkańców, o którym mowa w § 7 wnosi się nie później niż 3 miesiące 

od daty zawiadomienia Przewodniczącego Rady Gminy w Siemkowicach o utworzeniu Komitetu. 

§ 9. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet. 

§ 10. Komitet ulega rozwiązaniu: 

1) po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych projektu uchwały, o którym mowa w § 3 

ust. 3; 

2) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie uchwały, o którym mowa w § 8; 

3) po zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę Gminy 

w Siemkowicach. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Siemkowicach. 

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

Łódzkiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Gminy Siemkowice, następującej po kadencji, w czasie której 

weszła w życie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń  

 

 


