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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI.67.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506)  
Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej;

2) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;

3) formalne wymogi projektów uchwał;

4) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach  jest mowa o :

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Biała;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Białej;

4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej;

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Białej;

6) komitecie – należy prze to rozumieć  Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;

7) projekcie uchwały – należy przez to rozumieć projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

§ 3. Grupa mieszkańców  licząca co najmniej 200 osób, posiadająca czynne prawa wyborcze do Rady może 
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 4. 1. W celu realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zawiązuje się Komitet.

2. Komitet tworzy grupa  co najmniej pięciu  mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do 
Rady, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania.

3. Komitet wykonuje w szczególności czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego 
rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Gminy, 
współdziałaniem z Radą.

4. Komitet występuje pod nazwą zawierającą tytuł projektu.

§ 5. 1. Projekt uchwały Komitet składa Przewodniczącemu Rady, w formie papierowej
 i elektronicznej na adres: rada@biala.gmina.pl  .

2. Projekt uchwały winien być zredagowany  zgodnie z wymogami  zawartymi  w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej  i zawierać :

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;
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3) postanowienia merytoryczne;

4) określenie organu odpowiedzialnego za realizację uchwały;

5) przepisy przejściowe i uchylające ( w razie potrzeby);

6) określenia terminu wejścia uchwały w życie.

3. Do projektu uchwały Komitet dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać wyjaśnienie celu 
i przewidywanych efektów podjęcia uchwały oraz skutki finansowe.

§ 6. 1. Wraz z projektem uchwały Komitet   przedkłada:

1) listę osób udzielających poparcia projektowi uchwały, w liczbie zgodnej, o której mowa w § 3, zawierającą 
następujące dane:

a) imię  i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) własnoręczny podpis;

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, o którym mowa w § 4 ust. 2;

3) adres do korespondencji Komitetu.

2. Na każdej stronie listy, o której mowa w pkt 1 umieszcza się nazwę Komitetu oraz tytuł projektu uchwały.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania projektu uchwały kieruje  projekt 
uchwały do Burmistrza Białej w celu zaopiniowania pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości 
finansowania działań objętych przedmiotem inicjatywy oraz zweryfikowania danych, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 1.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Burmistrz  wykonuje w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania projektu.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości, Przewodniczący Rady wzywa 
Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni, wskazując na czym polegają uchybienia.

4. Nieusunięcie  wskazanych uchybień  lub pojawienie się nowych, bądź przekroczenie terminu, o którym 
mowa w ust. 3 powoduje bezprzedmiotowość projektu i kończy procedurę jego rozpatrzenia.

5. Jeżeli Komitet kwestionuje konieczność uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w projekcie 
uchwały, o skierowaniu do dalszych prac lub o odrzuceniu projektu decyduje Rada na najbliższej sesji.

§ 8. 1. Komitet jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń komisji Rady poświęconych opiniowaniu 
projektu uchwały  oraz o  miejscu i terminie sesji Rady,  na której rozpatrywany zostanie obywatelski projekt, 
w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed posiedzeniem.

2. Komitet, za pośrednictwem osób uprawnionych do jego reprezentowania,  ma prawo uczestniczyć z prawem 
zabierania głosu w pracach komisji Rady i sesji Rady w sprawach dotyczących złożonego projektu uchwały,
w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie.

3. Do projektu uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek.

4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany umieścić projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
po uprzednim zaopiniowaniu przez Burmistrza Białej oraz komisje Rady, przy uwzględnieniu terminu określonego 
w art. 41a ust. 3 ustawy.

5. Na stanowisku ds. obsługi Rady prowadzony jest rejestr projektów uchwał wniesionych
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 9. 1. Projekt uchwały może zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem pod głosowanie.

2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady pisemnego 
wniosku podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu.

§ 10. 1. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych polega w szczególności na:

1) informowaniu mieszkańców Gminy o treści projektu uchwały, przy wykorzystanie strony internetowej Urzędu 
( www.biala.gmina.pl  ) i strony Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu ( www.bip.biala.gmina.pl  )  poprzez  
bezzwłoczne umieszczanie  na tych portalach projektów  wnoszonych uchwał;
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2) umieszczaniu  projektów uchwał na tablicach ogłoszeń  Urzędu;

3) upowszechnianiu informacji o projektach przyjętych przez Radę;

4) podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej  w Gminie w zakresie idei , zasad i warunków wnoszenia 
projektów  uchwał.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez Komitet również w innych 
formach niż określone w ust. 1, a które w szczególności polegają na wyłożeniu projektu w siedzibie Komitetu lub 
powszechnie dostępnych miejscach publicznych,  opracowaniu i rozpowszechnianiu ulotek, prowadzeniu spotkań 
z mieszkańcami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Białej.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

W znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz. 506)
w  art. 41a wprowadzono regulacje dot. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Stosownie do zapisu ustawowego , w gminie do 20 tysięcy grupa mieszkańców posiadające czynne prawo
wyborcze do organu stanowiącego, (czyli Rady Miejskiej) ,w liczbie co najmniej 200 osób, może wystąpić
z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą.

Zgodnie z ust. 5 wyżej wskazanego artykułu do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie w drodze
uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim
muszą odpowiadać składane projekty.

W przedkładanym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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