
UCHWAŁA NR 629/XXXIV/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XVI/03 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie 
przyjęcia statutu miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 
z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 77 Statutu Miasta Częstochowy Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. W Statucie Miasta Częstochowy dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 579/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 150/XVI/03 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu 
miasta Częstochowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2013 r.

Poz. 2870



 

Załącznik  

do Uchwały Nr 629/XXXIV/2013 

Rady Miasta Częstochowy   

z dnia 21 marca 2013 r. 

 

Rozdział VIIIa 

 

Regulamin obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

    
§ 76a 

   

Regulamin określa tryb i zasady inicjatywy uchwałodawczej, zwanej dalej Obywatelską Inicjatywą 

Uchwałodawczą.  

 

§ 76b 
   

Projekt uchwały przygotowany w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nazywa się 

Obywatelskim Projektem Uchwały. 

    

   

§ 76c 
   

Rada Miasta Częstochowy rozpatruje Obywatelski Projekt Uchwały, o ile nie dotyczy on spraw, dla których 

ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały, w szczególności 

nie może dotyczyć projektu i zmian w budżecie. 

   

     

§ 76d 
   

1. Obywatelski Projekt Uchwały przygotowuje grupa, co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo 

wyborcze do organów Miasta Częstochowy, zwana dalej Grupą Inicjatywną.   

2. Grupa Inicjatywna wybiera ze swojego grona Pełnomocnika oraz jego zastępcę, którzy działają na rzecz oraz 

w imieniu Grupy. 

     

§ 76e 
   

1. Procedurę rozpatrzenia Obywatelskiego Projektu Uchwały rozpoczyna pisemne przedłożenie 

Przewodniczącemu Rady:   

a) projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,   

b) listy osób tworzących Grupę Inicjatywną, zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer PESEL, własnoręczny podpis,   

c) danych Pełnomocnika oraz jego zastępcy, zawierających w szczególności: adres do korespondencji 

oraz numer telefonu,   

d) pisemnego oświadczenia Pełnomocnika oraz jego zastępcy o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji.   

2. Przewodniczący Rady Miasta kieruje Obywatelski Projekt Uchwały do Prezydenta w celu zaopiniowania 

pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości finansowania działań będących przedmiotem 

inicjatywy oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 76e ust. 1 lit. b-d. Czynności te trwają nie 

dłużej niż 30 dni.  

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości Przewodniczący Rady Miasta 

wzywa Grupę Inicjatywną do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni wskazując, na czym polegają 

uchybienia.   

4. Nie usunięcie wskazanych uchybień lub pojawienie się nowych, bądź przekroczenie regulaminowego 

terminu powoduje bezprzedmiotowość Obywatelskiego Projektu Uchwały i kończy procedurę jego 

rozpatrzenia.   

5. Jeżeli Grupa Inicjatywna kwestionuje konieczność uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w 

projekcie uchwały, o skierowaniu do dalszych prac lub o odrzuceniu projektu decyduje Rada Miasta na 

najbliższej sesji.   

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2870



 

6. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w tej samej sprawie może zostać ponowiona po upływie okresu 

12 miesięcy.    

7. Brak przeszkód formalno-prawnych i pozytywna weryfikacja danych, o których mowa w § 76e ust. 1 lit. b-

d), powoduje, że Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, informuje Grupę Inicjatywną o możliwości 

zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Uchwały. 

   

§ 76f 

   

1. Zbiórka podpisów pod Obywatelskim Projektem Uchwały trwa nie dłużej niż 60 dni od momentu 

otrzymania od Przewodniczącego Rady informacji, o której mowa w § 76e ust.7. 

2. Grupa Inicjatywna zbiera podpisy pod Obywatelskim Projektem Uchwały na specjalnych listach.   

3. Lista powinna zawierać na każdej stronie tytuł Obywatelskiego Projektu Uchwały, tabelę z następującymi 

danymi: liczba porządkowa, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, podpis oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały 

zgłoszonego w tym trybie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.    

4. Mieszkańcy udzielają poparcia Obywatelskiemu Projektowi Uchwały składając własnoręczny podpis na 

liście, o której mowa w ust. 2 i 3.   

5. W miejscu zbierania podpisów Obywatelski Projekt Uchwały musi być wyłożony do wglądu.  

6. Wycofanie poparcia udzielonego Obywatelskiemu Projektowi Uchwały jest nieskuteczne.  

   

    

  § 76g 

 

1. Listę z wymaganą liczbą podpisów Pełnomocnik lub jego zastępca składa do Przewodniczącego Rady.  

2. Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, kieruje listę do Prezydenta w celu zweryfikowania liczby 

podpisów i obowiązku posiadania czynnego prawa wyborczego do organów Miasta. Czynności te trwają 

nie dłużej niż 10 dni.  

3. Przedkłada się oryginały list.  

4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany umieścić Obywatelski Projekt Uchwały w porządku obrad 

najbliższej sesji Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta oraz komisję 

merytoryczną ze względu na przedmiot uchwały.  

5. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej może wystąpić o pierwsze czytanie Obywatelskiego Projektu Uchwały. 

6. Brak odpowiedniej liczby podpisów skutkuje odrzuceniem Obywatelskiego Projektu Uchwały przez 

Przewodniczącego Rady.  

      

§ 76h 

   

1. Pełnomocnik lub jego zastępca jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń Rady Miasta i jej komisji 

poświęconych rozpatrywaniu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.  

2. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu we 

wszystkich pracach Rady Miasta i jej Komisji.      

3. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej lub jego zastępca w dyskusji na temat Obywatelskiego Projektu Uchwały 

może zabrać głos na zasadach określonych w Statucie. 

4.   Do Obywatelskiego Projektu Uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek. 

 

§ 76i 

   

W Biurze Rady Miasta Częstochowy tworzy się Rejestr Obywatelskich Projektów Uchwał. 

   

§ 76j 
   

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Statut Miasta Częstochowy. 
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