
 

 

UCHWAŁA NR VIII/92/2019 

RADY GMINY LUBIN 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) Rada Gminy Lubin uchwala, 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. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, jego promocją, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, 

wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej Komitetem. 

§ 3. 1. Komitet może tworzyć grupa, co najmniej 5 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze  

do organu stanowiącego, którzy złożyli pisemne oświadczenia o utworzeniu Komitetu. 

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 zawiera imiona, nazwiska, numer pesel, adres zamieszkania  

oraz własnoręczne podpisy wszystkich członków Komitetu, a także nazwę i siedzibę Komitetu. 

3. Komitet  wskazuje w pisemnym  oświadczeniu osoby uprawnione do występowania w imieniu i na rzecz 

Komitetu. 

§ 4. Komitet zawiadamia na piśmie Radę Gminy Lubin o jego utworzeniu w terminie 14 dni od dnia 

utworzenia komitetu. 

§ 5. 1. W zawiadomieniu, o którym  mowa w § 4 podaje się: 

1) oświadczenie o  utworzeniu Komitetu o którym mowa w § 3, 

2) pełną nazwę Komitetu oraz adres doręczeń, 

3) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu, 

4) informacje o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Do zawiadomienia załącza się: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 7,   

2) wykaz mieszkańców Gminy Lubin popierających projekt uchwały, w liczbie co najmniej 200 osób, 

posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, zawierający: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, pesel oraz podpis mieszkańca. 

§ 6. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi spełniać 

wymagania formalne, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały. 
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§ 7. 1. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać: 

1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) postanowienia merytoryczne; 

4) w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały; 

5) określenie terminu obowiązywania i wejścia w życie uchwały; 

2. Do projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie, które powinno zawierać wyjaśnienie celu 

i przewidywanych skutkach podjęcia uchwały, przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego 

w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała, oraz wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, 

a projektowanym stanem prawnym. 

§ 8. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez: 

1) skarbnika gminy, jeżeli przedmiot regulacji może wywołać określone skutki finansowe dla budżetu gminy, 

2) radcę prawnego Urzędu Gminy Lubin pod względem formalno-prawnym. 

§ 9. 1. Złożony projekt uchwały, spełniający wymogi formalne o których mowa w § 7, staje  

się przedmiotem obrad Rady Gminy Lubin po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez właściwe komisje 

Rady Gminy Lubin. 

2. Przewodniczący Rady Gminy informuje osoby upoważnione do reprezentowania Komitetu o terminie 

i miejscu posiedzeń komisji rady, podczas których projekt uchwały będzie opiniowany oraz o terminie sesji 

Rady, na której projekt uchwały będzie rozpatrywany. 

§ 10. 1. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał z uzasadnieniem 

podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin. 

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez Komitet również  

w innych formach niż określona w ust. 1, które w szczególności polegają na wyłożeniu projektu uchwały  

wraz z uzasadnieniem w siedzibie Komitetu lub powszechnie dostępnych miejscach publicznych, opracowaniu 

i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek, prowadzeniu otwartych spotkań z mieszkańcami gminy  

oraz innych zwyczajowo przyjętych formach  komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych. 

3. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej jest niezwłocznie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubin: 

N. Grabowski 
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