
UCHWAŁA NR XVI/204/19
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Bytomia może wystąpić do Rady Miejskiej w Bytomiu 
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą na  zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza może zostać wniesiona wyłącznie przez powołany do tego 
komitet inicjatywy uchwałodawczej (zwany dalej: „Komitetem”) w formie projektu uchwały, podpisanego 
przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 1, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 
w Bytomiu.

§ 3. 1. Komitet tworzony jest przez grupę co najmniej 5 mieszkańców miasta Bytomia, posiadających 
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu, którzy złożyli pisemne oświadczenie 
o przystąpieniu do Komitetu ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

2. Komitet działa pod nazwą, w skład której wchodzi tytuł projektu uchwały, objętego obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą.

3. Komitet może wybrać ze swojego grona przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania grupy 
mieszkańców w trakcie prac nad projektem uchwały przed Radą Miejską w Bytomiu. Po dokonaniu wyboru, 
członkowie Komitetu składają wspólnie pisemne oświadczenie o osobach wybranych na funkcję wskazaną 
w zdaniu pierwszym z podaniem ich danych osobowych, wskazanych w ust. 1.

4. Niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w ust. 1, Komitet składa Radzie Miejskiej pisemne 
oświadczenie o utworzeniu Komitetu, a jeśli zostali wybrani przedstawiciele Komitetu – także oświadczenie 
o osobach wybranych na funkcję przedstawicieli Komitetu.

§ 4. 1. Poparcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej następuje poprzez wskazanie swojego imienia, 
nazwiska i adresu zamieszkania oraz złożenie podpisu pod projektem uchwały w wykazie mieszkańców 
popierających inicjatywę.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zawiera na każdej jego stronie co najmniej nazwę Komitetu, 
organizującego obywatelską inicjatywę uchwałodawczą oraz tytuł projektu uchwały.

3. Komitet jest zobowiązany umożliwić mieszkańcom miasta Bytomia wgląd do projektu uchwały, której 
inicjatywa dotyczy w każdym punkcie zbierania podpisów.

§ 5. 1. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów, Komitet składa Radzie Miejskiej projekt uchwały wraz 
z wykazem mieszkańców popierających inicjatywę, o którym mowa w § 4 uchwały.

2. Projekt uchwały powinien zawierać co najmniej:
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1) tytuł uchwały;

2) datę i miejsce jego złożenia;

3) podstawę prawną;

4) postanowienia uchwały stanowiące jej merytoryczną treść;

5) termin wejścia uchwały w życie;

6) uzasadnienie.

3. Projekt uchwały poddaje się sprawdzeniu pod względem formalnym oraz przekazuje się wykaz 
mieszkańców Prezydentowi Miasta, celem sprawdzenia, czy wypełnia on przesłanki określone w § 1 i 4 
uchwały.

§ 6. 1. Po dokonaniu czynności, określonych w § 5 ust. 3 uchwały, projekt przekazuje się radcy prawnemu 
lub adwokatowi do zaopiniowania pod względem formalnoprawnym oraz właściwym komisjom Rady 
Miejskiej celem zaopiniowania w zakresie treści merytorycznej projektu uchwały.

2. Zaopiniowany projekt uchwały niezwłocznie umieszcza się w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w Bytomiu, zgodnie z terminem określonym w przepisie art. 41a ust. 3 Ustawy o samorządzie 
gminnym.

3. Komitet, lub jego przedstawiciel jest informowany przez Radę Miejską o czynnościach określonych 
w ust. 1 i 2, a także o terminie sesji Rady Miejskiej, na której projekt uchwały będzie przedmiotem obrad.

§ 7. 1. Członkowie Komitetu, lub ich przedstawiciele, jeżeli zostali oni wybrani, mogą zabrać głos na sesji 
Rady Miejskiej w sprawach dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawiając jego założenia 
i uzasadnienie, jak również zgłaszać autopoprawki do projektu uchwały.

2. Rada Miejska informuje na piśmie członków Komitetu, lub przedstawicieli Komitetu – jeśli zostali oni 
wybrani – o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały.

§ 8. Informacja o zawiązaniu się Komitetu, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz informacja 
o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 9. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej prowadzi Komitet we własnym zakresie i na 
własny koszt. W trakcie działań promocyjnych, w szczególności podczas kampanii promocyjnej oraz 
w punktach zbierania podpisów, Komitet występuje pod nazwą, zawierającą co najmniej tytuł projektu 
uchwały. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Janas
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