
 

 

UCHWAŁA NR XI/93/2019 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 27 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,  

poz. 506) Rada Gminy Niechlów, uchwala co następuje: 

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

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim 

muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2. 1. Grupa co najmniej 100 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do organu 

stanowiącego, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, kampanią promocyjną oraz organizacją 

zbierania podpisów pod projektem uchwały wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej 

Komitetem. 

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

Niechlów. 

2. Projekt uchwały musi spełniać wymagania formalne, o których mowa w § 6 uchwały. 

3. W przypadku gdy projekt uchwały nie spełnia określonych wymagań Przewodniczący Rady Gminy  

wyzywa 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 

osób reprezentujących Komitet, wezwanie doręcza się wszystkim członkom Komitetu, ewentualnie na adres 

wskazany do doręczeń. 

§ 4. 1. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 

Gminy Niechlów, które złożyły podpisane oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu wskazując imię, 

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania. 

2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy Niechlów w terminie 

14 od jego utworzenia wskazując przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz dołączając oświadczenia, 

o których mowa w ust. 1. 

3. W zawiadomieniu można wskazać osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac 

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

§ 5. 1. Przewodniczący Rady Gminy Niechlów zawiadomi na piśmie osobę/osoby, o których mowa  

w § 4 ust. 3 o terminie posiedzeń komisji oraz Sesji Rady Gminy Niechlów, na której projekt uchwały ma być 

przedmiotem obrad. 
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2. W przypadku braku wskazania osób reprezentujących Komitet, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 

doręcza się wszystkim członkom Komitetu, ewentualnie na adres wskazany do doręczeń. 

§ 6. 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 w życie uchwały, 

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

finansowania w przypadku obciążenia budżetu gminy. 

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

imię i nazwisko mieszkańca, numer ewidencyjny 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. 

§ 7. Projekt uchwały wraz z wykazem mieszkańców, o którym mowa w § 2 ust. 1 wnosi się nie później niż 

3 miesiące od daty zawiadomienia Przewodniczącego Rady Gminy Niechlów o utworzeniu Komitetu. 

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

§ 9. Komitet ulega rozwiązaniu po: 

1) bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych projektu uchwały, o których mowa  

w § 3 ust. 3, 

2) bezskutecznym upływie terminu na wniesienie projektu uchwały, o którym mowa w § 7. 

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

Niechlów. 

§ 10. 1. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest w szczególności upowszechnianie 

wśród mieszkańców gminy wiedzy o: 

1) prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz sposobie i trybie korzystania z tego prawa, 

2) potencjalnych możliwościach między innymi w zakresie korzyści dla mieszkańców oraz rozwoju gminy 

jakie daje korzystanie przez mieszkańców z obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

2. Mając na uwadze cel, o którym mowa w ust. 1 określa się, że promocja w szczególności może polegać 

na: 

1) informowaniu mieszkańców o sprawach wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 na zebraniach wiejskich, 

organizowaniu spotkań i dyskusji z mieszkańcami w celu informowania o sprawach wskazanych w ust. 1 

pkt. 1 i 2, 

2) organizowaniu spotkań z uczniami szkół na terenie gminy w celu edukacji w zakresie spraw wskazanych 

w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

3. Decyzja w zakresie wyboru stosowania poszczególnych form i sposobów promocji należy do Wójta 

Gminy Niechlów. Dokonując wyboru należy kierować się dążeniem do jak najszybszego urzeczywistniania 

celu o którym  mowa w ust. 1. 

4. Komitet może promować projekt w każdym prawie dopuszczalny sposób, w szczególności zbierając 

podpisy osób popierających projekt. 

5. W miejscu zbierania podpisów wykłada się projekt i dane członków komitetu obejmujące ich imiona 

i nazwiska do wglądu mieszkańców gminy Niechlów. 

6. Podpisy zbierane są na liście, która zawiera na każdej stronie tytuł projektu oraz tabele z następującymi 

danymi: liczba porządkowa, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis. 
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7. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Niechlów oraz Wójtowi Gminy 

Niechlów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Niechlów: 

S. Galant 
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