
UCHWAŁA NR V/26/19
RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

i formalnych wniosków, jakim muszą odpowiadać składane projekty

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 z późn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

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

§ 2. Ilekroć i niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pielgrzymka,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pielgrzymka,

3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Pielgrzymka,

4) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

§ 3. 1. Inicjatywą obywatelską jest wniosek o podjęcie uchwały przez Radę.

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w ustawie 
o samorządzie gminnym.

§ 4. 1. Projekt uchwały objęty inicjatywą mieszkańców Gminy do Przewodniczącego Rady wnosi Komitet 
Inicjatyw Uchwałodawczych, zwany dalej „Komitetem”.

2. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawa zastrzega wyłączną właściwość innych 
podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

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

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Gminy uprawnionych do wystąpienia 
z inicjatywą obywatelską, jeżeli złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem 
imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

3. Nazwa Komitetu powinna wskazywać pełną nazwę Komitetu (Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej) 
oraz określenia przedmiotu uchwały.
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4. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik Komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu 
pierwszych 5 osób tworzących Komitet.

§ 6. 1. O utworzeniu Komitetu należy zawiadomić Przewodniczącego Rady.

2. Zgłoszenie o utworzeniu Komitetu powinno zawierać:

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu wraz ze wskazaniem jego pełnomocnika, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) projekt uchwały objętej inicjatywą uchwałodawczą, spełniający wymogi formalne określone w § 
36 ust. 3 i 4 uchwały nr XLVIII/268/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 
Statutu Gminy Pielgrzymka (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22.10.2018 r., poz. 5125).

3. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady wzywa do 
uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

4. Jeżeli zgłoszenie spełnia określone wymogi Przewodniczący Rady informuje o zarejestrowaniu 
Komitetu.

§ 7. Rada odmawia zarejestrowania Komitetu, jeżeli sprawa objęta inicjatywą uchwałodawczą nie należy 
do właściwości Rady.

§ 8. Po zarejestrowaniu, Komitet może rozpocząć promocję inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie 
podpisów osób popierających projekt uchwały.

§ 9. 1. Przy zbieraniu podpisów, mieszkańcowi Gminy zamierzającemu poprzeć inicjatywę uchwałodawczą 
winien być okazany do wglądu projekt uchwały.

2. Mieszkaniec udzielający poparcia projektowi uchwały składa na liście, której wzór stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały, własnoręczny podpis, a także w sposób czytelny wpisuje swoje imię (imiona), 
nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

§ 10. 1. Pełnomocnik Komitetu wnosi do Rady projekt uchwały z załączonym wykazem podpisów 
mieszkańców popierających projekt.

2. Projekt uchwały wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt nie może 
zostać wniesiony później niż 6 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o zarejestrowaniu Komitetu.

3. Po skutecznym wniesieniu projektu uchwały Przewodniczący Rady kieruje projekt do właściwych 
Komisji i nadaje mu dalszy bieg zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Rada odmawia przyjęcia projektu uchwały w przypadku:

1) gdy jego treść nie odpowiada projektowi załączonemu do wniosku o rejestrację Komitetu,

2) projekt został złożony po terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2,

3) projekt nie zawiera wymaganej liczby podpisów mieszkańców Gminy uprawnionych do zgłoszenia 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 12. Informacja o zarejestrowaniu Komitetu oraz skutecznym zgłoszeniu projektu uchwały podawana jest 
do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. Gmina promuje obywatelską inicjatywę uchwałodawczą poprzez:

1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy, oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty informacji o zarejestrowaniu Komitetu oraz skutecznym zgłoszeniu projektu uchwały,

2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy zasad i trybu zgłaszania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

3) udzielania informacji o zasadach i trybie zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Pisarski
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 31.01.2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy Pielgrzymka  

uchwały w sprawie: 
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Pielgrzymka i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 

 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 
Adres zamieszkania (miejscowość, 

nr domu, nr mieszkania) 
PESEL 

Podpis 

 

     

     

     

     

     

 

 W imieniu i na rzecz Komitetu występują: 

 

Pełnomocnik – ............................................................................................................... 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr V/26/19 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 31.01.2019 r. 

 

 

 

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

 Oświadczam, że na dzień .....................................*) posiadałam/em czynne prawo wyborcze do organów Gminy Pielgrzymka i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 

 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 
Adres zamieszkania (miejscowość, 

nr domu, nr mieszkania) 
PESEL 

Podpis 

 

     

     

     

     

     

 
*) data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zawiązaniu się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej i przystąpieniu do zbierania podpisów udzielających 

poparcia projektowi uchwały. 
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