
UCHWAŁA NR 0007.61.2018
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

2) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;

3) zasady promocji inicjatyw uchwałodawczych;

4) formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej "Komitetem", może utworzyć grupa co najmniej 
5 mieszkańców Gminy Goleszów posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Goleszów, 
którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania.

2. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu, składa się na 
ręce Przewodniczącego Rady Gminy. W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę Komitetu i adres jego siedziby;

2) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1;

3) imię i nazwisko Pełnomocnika Komitetu;

4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Gminy Goleszów, 
jeżeli Komitet będzie takie osoby wskazywał.

3. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały, który będzie zgłoszony w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej.

4. Od dnia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu do dnia złożenia projektu uchwały, treść projektu 
nie może być zmieniona.

§ 3. 1. W okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, Komitet zbiera 
podpisy mieszkańców popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia 
i nazwiska oraz adresu zamieszkania, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się 
nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. Wycofanie poparcia 
udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
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3. Podpisy popierające projekt uchwały można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający 
stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów.

4. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w tej samej sprawie może zostać ponowiona po upływie co 
najmniej 12 miesięcy od dnia sesji Rady Gminy Goleszów, której przedmiotem obrad był projekt uchwały.

§ 4. 1. Pełnomocnik Komitetu składa na ręce Przewodniczącego Rady Gminy projekt uchwały 
z załączonym wykazem podpisów mieszkańców popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

2. Projekt uchwały musi spełniać następujące wymagania:

1) nie może być sprzeczny z aktami prawnymi wyższego rzędu oraz ze Statutem Gminy Goleszów;

2) musi być zgodny z podstawowymi zasadami techniki prawodawczej;

3) musi zawierać uzasadnienie, które powinno w szczególności:

a) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały,

b) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,

c) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,

d) wskazywać źródła i wysokość finansowania, jeżeli realizacja uchwały będzie wymagała nakładów 
finansowych.

§ 5. 1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa 
w § 4 ust. 1 przekazuje wykaz podpisów mieszkańców popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą 
Wójtowi Gminy celem weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały.

2. Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy 
informację o liczbie osób, które poparły projekt uchwały.

3. W przypadku, gdy liczba osób popierających projekt uchwały jest mniejsza niż określona w art. 41a 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy powiadamia 
Pełnomocnika Komitetu, że nie doszło do wniesienia projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej.

§ 6. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez 
Komitet treści projektu uchwały stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie podpisów mieszkańców 
popierających projekt uchwały może rozpocząć się po złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie 
której niniejsza uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Konecki
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