
 

 

UCHWAŁA NR V/19/2019 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów ini-

cjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Skierniewice; 

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Skierniewice; 

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice; 

4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Skierniewice; 

5) statucie - należy przez to rozumieć statut Miasta Skierniewice; 

6) komitecie - należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej; 

7) pełnomocniku lub zastępcy pełnomocnika - należy przez to rozumieć pełnomocnika lub zastępcę pełno-

mocnika komitetu. 

§ 3. Grupa mieszkańców Miasta Skierniewice, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowią-

cego, może wystąpić do rady z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, o ile nie dotyczy spraw, dla których 

ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów i organów do wniesienia projektu uchwały. 

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 

promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wykonuje 

komitet.  

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rady. 

3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając wniosek 

zawierający: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w statucie; 

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały, ze wska-

zaniem pełnomocnika oraz zastępcy pełnomocnika, którzy reprezentują grupę inicjatywną w pracach nad 

projektem, w tym na posiedzeniach komisji rady oraz sesji rady. 
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4. Przewodniczący Rady w terminie 3 dni przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 3 Prezydentowi w 

celu jego analizy pod względem formalnoprawnym. 

5. Jeżeli wniosek komitetu lub projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 Przewodniczący 

Rady zwraca wniosek pełnomocnikowi ze wskazaniem ich braków. 

§ 5. 1.  Wniosek spełniający wymogi określone w § 4 ust. 3 jest zamieszczony przez Prezydenta na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice z informacją o zawiązaniu się komi-

tetu, projektem uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia zbierania 

podpisów pod projektem uchwały. 

2. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia na-

stępnego po zamieszczeniu przez Prezydenta wniosku i informacji, o których mowa w ust. 1 w Biuletynie In-

formacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice. 

3. Uprawnionym do złożenia podpisu pod projektem uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo wybor-

cze do rady. 

4. Mieszkańcy udzielający poparcia projektowi uchwały składają na liście, której wzór określa załącznik nr 

2 do uchwały, własnoręczny podpis oraz w czytelny sposób wpisują swoje imię (imiona), nazwisko, adres za-

mieszkania oraz numer PESEL. Na każdej stronie listy musi znajdować się tytuł projektu uchwały, której 

mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały pełnomocnik 

przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt uchwały wraz z listami podpisów mieszkańców popierających 

projekt uchwały w liczbie nie mniejszej niż 300 osób. 

§ 7. 1.  W terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów określonych w § 6 Przewodniczący Rady kieruje 

projekt uchwały do Prezydenta celem weryfikacji liczby mieszkańców udzielających poparcia projektowi 

uchwały pod kątem spełniania przez nich wymogów określonych w § 5 ust. 3.  

2. Prezydent Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu uchwały do weryfikacji przeka-

zuje Przewodniczącemu Rady informację o rzeczywistej liczbie podpisów mieszkańców popierających projekt 

uchwały spełniających wymagania § 5 ust. 3 uchwały. 

3. W przypadku, gdy liczba mieszkańców popierających projekt jest niższa niż określona przepisem art. 41a 

ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady powiadamia pełnomocnika o pozostawie-

niu projektu uchwały bez rozpoznania. 

4. W przypadku, gdy liczba mieszkańców popierających projekt spełnia wymagania określone przepisem 

art. 41 a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym - projekt uchwały Przewodniczący Rady wprowadza do 

porządku obrad najbliższej sesji rady. 

5. Przewodniczący Rady zawiadamia na piśmie pełnomocnika o terminie posiedzeń komisji oraz sesji Rady 

Miasta Skierniewice, na której projekt uchwały ma być przedmiotem obrad. 

§ 8. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa komitet. 

§ 9. Komitet ulega rozwiązaniu: 

1) po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych projektu uchwały, o którym mowa w § 4 

ust. 5; 

2) po upływie terminu na wniesienie uchwały, o którym mowa w § 6; 

3) po zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez radę. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.   
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.      

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/19/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

oświadczenie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej projektu uchwały 

w sprawie .................................................................................................... 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Miasta Skierniewice i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały w ra-

mach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania PESEL Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

W imieniu i na rzez Komisji występują: 

Pełnomocnik ......................................................................................................................... 

( imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) 

Zastępca Pełnomocnika ........................................................................................................ 

( imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/19/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

LISTA POPARCIA 

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Miasta Skierniewice i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały w ra-

mach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania PESEL 

Podpis osoby  

popierającej projekt 

uchwały 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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