
UCHWAŁA NR XII/160/2019
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składanie projekty.

§ 2. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa co najmniej 
300 mieszkańców miasta Gniezna, mających czynne prawa wyborcze w wyborach do Rady Miasta 
Gniezna.

§ 3. Zasady tworzenia obywatelskiego komitetu inicjatywy uchwałodawczej (dalej zwanego 
„komitetem”):

1) komitet tworzy grupa mieszkańców miasta Gniezna, mających czynne prawa wyborcze 
w wyborach do Rady Miasta Gniezna, w liczbie minimum 5 osób;

2) grupa osób tworzących komitet działa w oparciu o pisemne oświadczenie woli, w którym 
wskazuje cel działania – sprawę będącą przedmiotem zawiązania komitetu, datę zawiązania 
komitetu, imiona i nazwiska członków komitetu, ich adresy zamieszkania oraz własnoręczne 
podpisy,

3) komitet ma prawo wskazać osoby upoważnione do reprezentowania komitetu podczas 
postępowania uchwałodawczego.

§ 4. 1. Członkowie komitetu przygotowują projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem 
zawierającym wszystkie istotne przesłanki interesu publicznego, dla którego inicjatywę podjęto, wraz 
z opisem skutków społecznych i ekonomicznych, jeżeli takie są przewidywane.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez 
komitet treści projektu uchwały i uzasadnienia potrzeby jej podjęcia.

3. Komitet promuje swoją inicjatywę na własny koszt i we własnym zakresie działań.

4. Członkowie komitetu zbierają podpisy pod projektem uchwały na kartach, z których każda 
zawiera:

1) informację o przedmiocie inicjatywy ;

2) nazwę komitetu inicjatywy obywatelskiej;

3) następujące dane mieszkańców popierających inicjatywę:

a) nazwisko, imię;

b) adres zamieszkania;

c) datę udzielenia poparcia;

d) własnoręczny podpis.

5. Podczas zbierania podpisów należy udostępnić do wglądu projekt uchwały.

6. Jeżeli komitet nie zbierze wymaganych 300 głosów poparcia dla projektu uchwały 
umożliwiających jego złożenie Radzie Miasta Gniezna, na komitecie spoczywa obowiązek zniszczenia 
kart zawierających dane osobowe osób popierających inicjatywę. Ujawnienie i wykorzystanie 
danych osobowych mieszkańców w celu innym niż inicjatywa uchwałodawcza podlega 
odpowiedzialności określonej w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 5. 1. Projekt uchwały przedkładany Radzie Miasta Gniezna powinien zawierać:
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1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną do jej wydania;

3) regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;

4) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały;

5) sposób podania do wiadomości publicznej, jeżeli przepis tego wymaga;

6) uzasadnienie.

2. Jeżeli projekt uchwały dotyczy zobowiązań finansowych, uchwała powinna wskazywać źródła, 
z których zobowiązania te zostaną pokryte.

3. Projekt uchwały spełniający wymogi określone w ust. 1 i 2, podpisany przez członków komitetu, 
składany jest w Wydziale Biuro Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wraz z dokumentami 
wskazanymi w § 3 pkt. 2) i 3) oraz z kartami podpisów, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. 1. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego 
w Gnieźnie pod kątem zgodności z przepisami prawa. 

2. Projekt uchwały jest kierowany na posiedzenie właściwej komisji Rady Miasta Gniezna oraz 
wprowadzany do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna. Do projektu dołącza się 
opinię, o której mowa w ust. 1. Przewodniczący Rady Miasta Gniezna informuje komitet o miejscu 
i terminie posiedzenia komisji oraz sesji Rady Miasta Gniezna, której przedmiotem będzie projekt 
uchwały komitetu.

3. Przewodniczący właściwej komisji oraz Przewodniczący Rady Miasta udzielają głosu 
przedstawicielowi komitetu w celu prezentacji projektu uchwały na komisji oraz podczas sesji Rady 
Miasta Gniezna.

§ 7. Komitet ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania uchwałodawczego poprzez 
poddanie pod głosowanie projektu uchwały na sesji Rady Miasta Gniezna.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gniezna

Michał Glejzer
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 41 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) grupa 300 mieszkańców gminy liczącej powyżej 20.000 mieszkańców,
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do organu stanowiącego może wystąpić z
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne
wymogi, jakim muszą odpowiadać projekty określa rada gminy w drodze uchwały.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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