Projekt
z dnia 19 grudnia 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XIX/___/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze
zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Mieszkańcy Gminy Gniezno posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Gniezno, w liczbie co
najmniej 5 osób, mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną
o tytuł projektu uchwały.
2. W imieniu i na rzecz komitetu może występować osoba uprawniona do reprezentowania komitetu podczas
prac Rady Gminy Gniezno, wskazana w pisemnym oświadczeniu osób tworzących komitet. Co najmniej
200 mieszkańców gminy Gniezno, posiadających czynne prawo wyborcze, może wystąpić do Rady Gminy
Gniezno z inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2. 1. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, komitet lub osoba uprawniona do reprezentowania
komitetu podczas prac Rady gminy Gniezno (w przypadku jej wskazania) zawiadamia pisemnie Przewodniczącego
Rady Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.
2. Do zawiadomienia dołącza się:
1) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
2) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu wszystkich członków komitetu z podaniem imienia (imion)
i nazwiska, adresu,
3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu podczas prac
Rady Gminy Gniezno oraz nr telefonu lub e-mail –w przypadku jej wskazania.
3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 3 niniejszej
uchwały.
4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje
zawiadomienie i informuje o tym fakcie komitet.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady wzywa komitet do ich
usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.
§ 3. 1. Komitet składa projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady
Gminy Gniezno w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż 3 miesiące od daty doręczenia
Przewodniczącemu Rady zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy.
3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączną inicjatywę
uchwałodawczą dla wójta Gminy Gniezno oraz spraw związanych z wewnętrzną organizacją i trybem pracy
organów gminy.
4. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi zawierać:
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1) tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
5. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi formalne uchwał wskazane w Statucie, w niniejszej uchwale
oraz być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
§ 4. 1. Projekt uchwały wprowadza się do porządku obrad Rady Gminy Gniezno na najbliższej sesji po
złożeniu projektu uchwały, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia osobę wskazaną przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej o terminie
sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych Komisji Rady, co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem, na którym
będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały.
3. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie
kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby
ponownego wniesienia projektu uchwały.
§ 5. 1. Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów, co najmniej 200 mieszkańców gminy Gniezno,
występujących z inicjatywą obywatelską i posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Gniezno
z podaniem imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.
2. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa
komitetu i tytuł projektu uchwały, dla której mieszkaniec udziela poparcia.
3. W pracach Rady nad projektem uchwały, komitet reprezentuje, w przypadku wskazania, osoba uprawniona
do reprezentowania komitetu
§ 6. 1. Projekt uchwały, zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany
w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.
2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno
pisemnego oświadczenia.
§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających
projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 2 uchwały.
3. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców do projektu uchwały musi być wyłożony do wglądu projekt
uchwały.
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr XIX/___/2019
Rady Gminy Gniezno
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykaz osób udzielających poparcia projektowi uchwały w sprawie .................................................................................................................................................
Ja niżej podpisany(a) posiadający czynne prawo wyborcze, udzielam poparcia w/w projektowi uchwały.
Lp

Imię i nazwisko
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Uzasadnienie
Do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze m.) wprowadzono
zapis dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie art. 41 a ust. 1 ustawy mieszkańcy
gminy posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego mają prawo wystąpić z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą. Z kolei art. 41 a ust. 5 ustawy wskazuje, że Rada Gminy Gniezno ma obowiązek
określić w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne
wymogi, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
W związku z powyższym koniecznym było wypracowanie projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim
muszą odpowiadać składane projekty.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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