
Uchwała Nr 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia r. 

w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach 
obywatełskiej inicjatywy uchwałodawczej I 

Na podstawie art. 41aiist. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(DŹ.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zebrania poparcia dla projektu uchwały zgłaszanego w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, jego promocji i reprezentowania popierających go mieszkańców 
podczas prac Rady Gminy i jej komisji, co najmniej trzech mieszkańców uprawnionych 
do udzielenia poparcia takiemu projektowi uchwały może utworzyć komitet inicjatywy 
uchwałodawczej, zwany dalej ,dcomitetem". ' 

2. Komitet tworzy się przez złożeme przewodniczącemu Rady Gminy zgłoszenia, w którym 
wskazuje się: 
1) tytuł projektu uchwały; 
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania, informację o obywatelstwie członków komitetu; 
3) imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

członka komitetu uprawnionego do reprezentowania komitetu, zwanego dalej 
„Pełnomocnikiem". ^ 

3. Zgłoszenie podpisują własnoręcznie członkowie komitetu. 

§ 2. 1. Komitet może korzystać w swojej działalności ze wszystkich prawem dopuszczalnych 
form promocji. . 
2, Komitet ulega rozwiązaniu po: 
1) odmowie nadania biegu uchwały, , 
2) zakończeniu postępowania uchw^odawczego tj. podjęcia bądź odrzucenia uchw^ przez 

Radę Gminy. 

§ 3.1. Projekt uchwały zawiera: 
1) tytuł; 
2) podstawę prawną; ; 
3) zapisy merytoryczne; 
4) termin wejścia w życie. 

2. Do projektu uchwały załącza się: 
1) uzasachuenie, w którym wskazuje się: 
a) powody, dla których powinna zostać podjęta uchwała, 
b) dotychczasowy stan faktyczny i prawny w sprawach objętych przedmiotem uchwały, 
c) zmiany, które w sprawach objętych przedmiotem uchwały ma wprowadzić uchw^a, 
d) prognozę skutków finansowych uchw^; 
2) listę mieszkańców popierających projekt uchwały, w której zamieszcza się: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 
c) informację o posiadaiuu obywatelstwa polskiego, 
d) numer dowodu tożsamości. 



e) podpis własnoręczny- każdego z mieszkańców, który udziela poparcia projektowi 
(wycofanie poparcia jest nieskuteczne). 

§ 4.1. Projekt uchwały wnosi się do Rady Gminy. 
2. Projekt uchwały wnosi Pełnomocnik komitetu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 
3. Pełnomocnik konńtetu, otrzymuje pisemne potwierdzenie jego wniesieiua. 

§ 5. 1. W przypadku, w którym projekt uchw^ nie spełnia wymogów, o których mowa 
w § 3 ust 1, lue załączono do mego iizasadiuema lub nie spełma wy^ 
0 których mowa w § 3 ust. 2, Praewodniczący Rady Gminy wzywa Pełnomocnika komitetu 
do uzupełiueiua braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym luż 7 dni i me dłuższym niż 
30 dni od diua doręczerua tego wezwania. 

§ 6. 1. W przypadku, w którym projekt uchwały spełnia wymogi określone w § 3 ust. 1 
1 dołączono do niego załączniki określone w § 3 ust. 2, Przewodniczący Rady Gminy bada, 
czy: 
1) projeld uchwały mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gniiny; 
2) inicjatywa w zakresie wniesienia projektu uchwały nie jest zastrzeżona wyłącznie 
dla innego podmiotu; 
3) z projekteni uchwały wystąpiła wymagana liczba osób uprawnionych. 
2. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Gminy stwierdzi, że projekt uchwały 
nie spełiua jednego z wymogów określonych w ust. 1, kieruje do Rady Gminy projekt 
uchwały w sprawie odmowy nadaiua biegu projektowi uchwały zgłoszonego przez grupę 
mieszkańców. 
3. W przypadku, w którym Przewodiuczący Rady Giiiiny stwierdzi, że projekt uchwały 
spełnia wymogi określone w ust. 1, nadaje projektowi uchwały bieg i kieruje go do właściwej 
komisji Rady Gminy. 
4. Złożony projekt spełniający wymogi określone niniejszą uchwałą staje się przedmiotem 
obrad sesji Rady Gminy, tue później niż po upływie 3 miesięcy pd dnia złożenia projektu, 
po uprzednim zaopiiuowaiuu projektu przez Wójta oraz komisje Rady Gminy. 
5: O termmie posiedzeń komisji Rady Gnuny opiniujących projekt, przewodniczący 
właściwej komisji zawiadamiają Pełnomocnika komitetu. O terminie sesji Rady Gminy, 
ma której projekt ma być przedmiotem obrad. Pełnomocnika komitetu zawiadamia 
Przewodniczący Rady Gminy. 
6. Pełnomocińk komitetu może zabierać głos na posiedzeniach konusji oraz sesji Rady Gminy 
w sprawach dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawia jego założenia 
i uzasadnienie. 
7. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia pisemiue Pełnomocnika komitetu o sposobie 
rozpatrzenia projektu uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchw^ powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszema w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

Instytucja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została uregulowana w art. 41a ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawodawca pozostawił radom 
poszczególnych gmin uszczegółowienie zasad fimkcjonowama obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej tj. zasady wnoszetua micjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetu, 
wymogi, jakim powinna odpowiadać proponowana uchwała i jej promocja. Zaproponowany 
projekt uchw^ spełnia wymogi obowiązujących przepisów. 




