
UCHWAŁA Nr V/37/2019 
RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

z dnia  29 marca 2019 r. 
 

w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach 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 Rozdrażew  uchwala,  co następuje: 
 

Dział I 
Zasady ogólne 

  
§ 1. Uchwała określa zasady występowania grupy mieszkańców Gminy Rozdrażew                      

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w tym: 
1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
2) zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej, 
3) zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
4) formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały, złożony w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rozdrażew, 
2) obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej – należy przez to rozumieć inicjatywę grupy 

uprawnionych mieszkańców Gminy, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie 
gminnym, polegającą na zgłoszeniu projektu uchwały pod obrady Rady Gminy, 

3) projekcie uchwały – należy przez to rozumieć projekt uchwały stanowiący przedmiot 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy 
Rozdrażew, 

5) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Rade Gminy Rozdrażew, 
6) Skarbniku Gminy  – należy przez to rozumieć skarbnika Gminy Rozdrażew, 
7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rozdrażew, 
8) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rozdrażew, 
9) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500). 
 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 
§ 3. 1. Mieszkaniec Gminy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy 

Rozdrażew występuje z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, składając oświadczenie, które 
powinno zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 
2) adres zamieszkania, 
3) numer ewidencyjny PESEL, 



4) wskazanie Rady Gminy, do której oświadczenie jest składane, 
5) określenie przedmiotu wnoszonego projektu uchwały Rady Gminy, 
6) nazwę Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, 
7) oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy Rozdrażew, 
8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych                          

w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem 
projektu uchwały przez Radę Gminy, 

9) datę i czytelny podpis. 
2. Ustala się wzór oświadczenia o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 
 
§ 4. 1. Komitet składa do Urzędu Gminy wniosek o rozpatrzenie przez Radę Gminy 

projektu uchwały, zawierający pełną nazwę Komitetu i adres korespondencyjny. Wniosek może 
zawierać wskazanie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac 
Rady Gminy nad projektem uchwały zgłoszonym przez Komitet. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komitet załącza: 
1) oświadczenia członków Komitetu o ich przystąpieniu do Komitetu, 
2) projekt uchwały z uzasadnieniem, 
3) oryginalne oświadczenia mieszkańców o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą. 
 
 § 5. Oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może być                
w każdym czasie skutecznie cofnięte przez osobę, która je złożyła.  
 
 § 6. 1. Po wpłynięciu do Urzędu Gminy wniosku, o którym mowa w § 4, Wójt Gminy 
niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności w celu sprawdzenia spełniania wymogu 
załączenia minimalnej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu Rady 
Gminy. 
 2. Projekt uchwały zgłoszony przez minimalną wymaganą ustawą liczbę mieszkańców 
Gminy, jest kierowany pod obrady Rady Gminy. 
 

Rozdział 2 
Zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej 

 
 § 7. Komitet inicjatywy uchwałodawczej wykonuje i koordynuje czynności związane               
z promocją projektu uchwały, w tym w szczególności w zakresie organizacji i zbierania 
oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

 
 § 8. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy grupa licząca co najmniej                            
3 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy, którzy 
podpisali pisemne oświadczenia o utworzeniu i przystąpieniu do Komitetu. 
 2. Komitet przyjmuje nazwę, na którą składa się zwrot: „Komitet inicjatywy 
uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy Rozdrażew” uzupełniony o określenie 
przedmiotu projektu uchwały. 
 
 
 



Rozdział 3 
Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 
 § 9. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu treści 
projektu uchwały i wyjaśnianiu mieszkańcom Gminy oraz radnym Rady Gminy istoty 
problemów, których dotyczą regulacje projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, w tym w szczególności w celu zebrania od mieszkańców 
wymaganej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 
 

§ 10. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej polega w szczególności na: 
1) udostępnieniu treści projektu uchwały oraz innych materiałów związanych z przedmiotem 

uchwały w miejscu, w którym osoby uprawnione odbierają oświadczenia w sprawie 
inicjatywy uchwałodawczej od mieszkańców Gminy, 

2) ogłoszeniu treści projektu uchwały na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy, 
3) na stronach internetowych wskazanych przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej, 
4) w inny sposób, który Komitet inicjatywy uchwałodawczej uzna za właściwy, w tym                        

w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
2. Projekt uchwały w ramach promocji może być ogłoszony na wniosek osób 

reprezentujących Komitet, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, w utworzonej                 
w tym celu zakładce – „Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze”. 
 

Rozdział 4 
Wymogi formalne projektu uchwały wnoszonego w ramach  

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 

§ 11. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
powinien odpowiadać wymogom określonym w Statucie Gminy i zawierać: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) przepisy merytoryczne, 
4) przepisy o wejściu w życie uchwały. 

2. Projekt uchwały może zawierać przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy 
zmieniające lub uchylające. 

 

3. Projekt uchwały, który stanowi akt prawa miejscowego, powinien spełniać wymogi 
określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

 

4. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie 
potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich 
pokrycia. 
 

Rozdział 5 
Rozpatrzenie projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 
 

§ 12. Po złożeniu przez Komitet wniosku do Urzędu Gminy o rozpatrzenie projektu 
uchwały wraz z wymaganą ustawowo ilością oryginalnych oświadczeń o wystąpieniu                          
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, Rada Gminy rozpatruje projekt uchwały                               
na najbliższej sesji Rady, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia 
projektu. 



§ 13. 1. Od dnia zawiązania Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, projekt 
uchwały, który w ramach tej inicjatywy ma zostać wniesiony pod obrady Rady Gminy, nie może 
ulec zmianie. 

2. W przypadku zmiany projektu uchwały przed poddaniem go pod obrady Rady Gminy, 
uznaje się, że staje się on przedmiotem odrębnej inicjatywy uchwałodawczej, do której przepisy 
uchwały stosuje się odpowiednio. 
 

§ 14. 1. Umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad Rady Gminy poprzedza wydanie 
opinii przez komisje Rady.  

2. Opinie do projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
w toku prac nad projektem w komisjach Rady Gminy mogą złożyć Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

3. Komitet jest uprawniony do udziału w pracach komisji i Rady Gminy dotyczących złożonego 
projektu uchwały. 

4. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Komitet o terminie posiedzeń organów, o których 
mowa w ust. 3. 
 

§ 15. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia Komitet na piśmie o sposobie rozpatrzenia 
projektu uchwały. 

 
§ 16. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie kadencji, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy 
Rozdrażew następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.  
 

 
Dział III 

Przepisy końcowe 
 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Wiesław Jankowski   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy 
wprowadził y obowiązek ustanowienia przez radę zasad regulujących obywatelską 
inicjatywę uchwałodawczą. Przepis art. 41a ustawy stanowi, że rada gminy określi                     
w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane  
projekty.  

Wprowadzona nowelizacja ma zastosowanie od obecnej kadencji Rady Gminy 
Rozdrażew. Zgodnie z ustawą grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo 
wyborcze do danej rady, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą. W gminie do 20.000 mieszkańców grupa ta będzie musiała li czyć                     
co najmniej 200 osób.  

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.  
 

 
 

Wójt Gminy  
Mariusz  Dymarski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniknr 1  



do uchwały nr V/37/2019 
Rady Gminy Rozdrażew 

w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał  
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 
 

 
Imi ę (imiona) i nazwisko  
 

 
 

 
PESEL 
 

 

 
adres zamieszkania 
 

 

 
 

     DO  
RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

 
OŚWIADCZENIE O WYST ĄPIENIU  

Z OBYWATELSK Ą INICJATYW Ą UCHWAŁODAWCZ Ą 
 
Oświadczam, że występuję z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i wnoszę pod obrady Rady 
Gminy Rozdrażew projekt uchwały w sprawie ………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Uchwała określa (przedmiot uchwały) ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Czynności związane z przygotowaniem oraz promocją projektu uchwały prowadzi Komitet pod 
nazwą: Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy Rozdrażew                       
w sprawie ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Rozdrażew. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach czynności związanych               
z wystąpieniem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz rozpatrzeniem projektu uchwały 
przez Radę Gminy Rozdrażew. 
 
 

      
 

data czytelny podpis 
 


