
 

 

UCHWAŁA NR XIII/289/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a 

§ 1. Użyte w niniejszej Uchwale sformułowania oznaczają: 

1) Mieszkańcy - mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, 

2) Rada - Rada Miejska Bielska-Białej, 

3) Prezydent - Prezydent Miasta Bielska-Białej, 

3) Urząd - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 

4) Komitet - osoby tworzące Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 2. Projekt uchwały stanowiący obywatelską inicjatywę uchwałodawczą Komitet składa do Rady w formie 

pisemnej lub elektronicznej za pomocą ePUAP wraz z załączonym wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3. 

§ 3. 1. Projekt uchwały stanowiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, powinien być sporządzony 

zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności: 

a) tytuł, 

b) podstawę prawną, 

c) merytoryczną treść, 

d) określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały oraz termin jej wykonania, o ile jest to 

konieczne, 

e) termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania, 

f) uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Projekt uchwały podpisują czytelnie wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu. 
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§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 

promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów Mieszkańców wykonuje Komitet. Komitet występuje pod 

nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 10 Mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do 

Rady i złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

adresu zamieszkania. 

3. Komitet informuje Radę o utworzeniu Komitetu, przekazując oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Komitet może upoważnić do występowania w jego imieniu pełnomocnika wskazanego w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 2. Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Komitetu w toku całej procedury 

związanej z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Jeśli Komitet nie wyznaczy osoby pełnomocnika, wówczas korespondencja dotycząca obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej kierowana jest do pierwszej osoby umieszczonej w oświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 2. 

§ 5. 1. Komitet ogłasza miejsce udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu oraz zbiera podpisy 

Mieszkańców, którzy chcą poprzeć projekt uchwały.  

2. Podpisy zbiera się na wykazie Mieszkańców, w którym na każdej stronie znajdują się następujące dane: 

1) tytuł projektu uchwały, 

2) tabela z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, datą urodzenia i własnoręcznym podpisem 

każdego z Mieszkańców. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 zawiera klauzulę informacyjną o celu przetwarzania danych 

osobowych. 

§ 6. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, 

stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitet może rozpocząć od dnia złożenia Radzie 

oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitet realizuje we własnym zakresie i na własny 

koszt, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. Prezydent, na wniosek Komitetu, może wyrazić zgodę na udział w promocji obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej Urzędu. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej obciąża budżet Miasta Bielska-

Białej wyłącznie w zakresie kosztów poniesionych w związku z czynnościami wykonanymi za zgodą 

Prezydenta. 

5. Kampania promocyjna polega na udostępnianiu przez Komitet projektu uchwały oraz materiałów 

promocyjnych w miejscu zbierania podpisów, zamieszczaniu przez Komitet ogłoszeń i informacji: w lokalnych 

mediach, na stronach internetowych lub mediach społecznościowych poświęconych obywatelskiej inicjatywie 

uchwałodawczej, prowadzeniu przez Komitet akcji społecznych, w tym organizowaniu spotkań 

z Mieszkańcami i prelekcji na rzecz promowanego projektu uchwały. 

6. Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od Komitetu upubliczniony i utrwalony przekaz 

informacji, mający związek z inicjatywą uchwałodawczą. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne 

oznaczenie Komitetu. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 
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