
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogi 
formalne jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

2) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć Mieszkańców Miasta Mielca,

3) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Mielca,

4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu,

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mielcu.

§ 3. 

Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze do Rady 
Miejskiej może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 4. 

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego kampanią promocyjną, w tym 
rozpowszechnianiem oraz organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet.

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do 
Rady Miejskiej.

3. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

§ 5. 

1. Pełnomocnik Komitetu zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu, wskazując 
przedmiot inicjatywy, pełną nazwę Komitetu, adres do korespondencji oraz inne dane do kontaktu.

2. Do zawiadomienia należy załączyć:

1) projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne określone w Statucie Gminy Miejskiej Mielec oraz 
niniejszej uchwale,

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu zawierające w szczególności informacje o jego składzie, wskazanie 
Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentują Komitet w pracach nad projektem 
uchwały, w tym na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej, według wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do uchwały.
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3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 
uchwałodawczej dla organu wykonawczego.

4. Przewodniczący Rady w ciągu 7 dni przekazuje projekt uchwały Prezydentowi w celu 
przeprowadzenia jego analizy pod względem formalnoprawnym.

5. Jeżeli projekt nie spełnia wymogów, o których mowa ust. 2 pkt 1), Przewodniczący Rady wzywa 
Pełnomocnika do usunięcia braków formalnych projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Nieusunięcie braków w wymienionym terminie skutkuje pozostawieniem projektu uchwały bez rozpatrzenia.

§ 6. 

1. Projekt uchwały spełniający wymogi, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1), jest zamieszczany przez 
Prezydenta w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z uzasadnieniem, zawiadomieniem o utworzeniu 
Komitetu, a także wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów Mieszkańców 
popierających projekt uchwały odbywa się przez okres 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu 
zamieszczenia przez Prezydenta informacji, o których mowa w ust. 1.

3. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet 
treści projektu stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

4. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

5. Uprawnionym do złożenia podpisu pod projektem uchwały jest osoba posiadająca czynne prawa 
wyborcze do Rady Miejskiej, wpisana do rejestru wyborców na dzień opublikowania informacji, o których 
mowa w ust. 1.

6. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają na liście, której wzór określa załącznik nr 
2 do uchwały, własnoręczny podpis oraz w sposób czytelny wpisują swoje imię (imiona), nazwisko, adres 
zamieszkania oraz datę urodzenia. Na każdej stronie listy musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł 
projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

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

8. Po złożeniu podpisu na liście poparcia, o której mowa w ust. 6, nie jest możliwe jego wycofanie.

§ 7. 

Po zakończeniu zbierania podpisów pod projektem uchwały Pełnomocnik Komitetu przedkłada 
Przewodniczącemu Rady projekt uchwały wraz z listami osób udzielających poparcia, w liczbie 
nie mniejszej niż 300 osób.

§ 8. 

1. Po złożeniu dokumentów określonych w § 7 Przewodniczący Rady w ciągu 7 dni kieruje projekt 
uchwały do Prezydenta w celu zweryfikowania liczby podpisów i uprawnień w zakresie czynnego prawa 
wyborczego osób podpisanych.

2. Prezydent w terminie 7 dni przekazuje Przewodniczącemu Rady i zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej informację o rzeczywistej liczbie podpisów złożonych pod projektem uchwały.

3. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż określona w § 7, 
Przewodniczący Rady powiadamia Pełnomocnika Komitetu o pozostawieniu projektu uchwały bez 
nadawania dalszego biegu oraz zamieszcza stosowną informację w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Przewodniczący Rady przekazuje bez zbędnej zwłoki do Prezydenta projekt uchwały poparty przez 
wymaganą liczbę Mieszkańców celem wydania opinii odnośnie przedłożonego projektu uchwały.

5. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią Prezydenta, o której mowa w ust. 4, Przewodniczący 
Rady kieruje na posiedzenie właściwej komisji Rady Miejskiej celem zaopiniowania, a następnie wprowadza 
do porządku obrad Rady Miejskiej.

6. O terminie posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący Rady informuje Pełnomocnika 
Komitetu.
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7. Pełnomocnik Komitetu oraz jego Zastępca mogą zabierać głos na posiedzeniu komisji oraz sesji Rady 
Miejskiej w sprawach dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawiając jego założenia 
i uzasadnienie.

8. Przewodniczący Rady zawiadamia o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały poprzez zamieszczenie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 

Komitet ulega rozwiązaniu w szczególności po:

1) pozostawieniu projektu uchwały bez nadania mu dalszego biegu,

2) zakończeniu postępowania uchwałodawczego, tj. podjęciu bądź niepodjęciu uchwały przez Radę 
Miejską.

§ 10. 

Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 
kadencji Rady Miejskiej, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Miejską następnej 
kadencji bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu uchwały.

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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OŚWIADCZENIE 

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Mielcu 

uchwały w sprawie: 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej w Mielcu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia 

projektu uchwały.  

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania Data urodzenia Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występują: 

 

Pełnomocnik  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu) 

 

 

Zastępca Pełnomocnika 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu) 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2019
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LISTA POPRACIA 

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

Oświadczam, że na dzień …………………………* posiadam/posiadałem czynne prawa 

wyborcze do Rady Miejskiej w Mielcu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia 

projektu uchwały.  

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania Data urodzenia Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
 

* Data zamieszczenia przez Prezydenta Miasta Mielca w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zawiązaniu 

Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej i przystąpieniu do zbierania podpisów udzielających poparcia projektowi 

uchwały. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2019
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