
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.74.2019 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

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

z 2019 r., poz. 506), 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Określić szczegółowo zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez 

mieszkańców miasta Ruda Śląska, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał składane przez obywateli oraz zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

§ 2. W projekcie uchwały wnoszonym w ramach inicjatywy obywatelskiej zamieszcza się: 

1) tytuł, zawierający: 

a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego oraz nazwę organu wydającego akt, 

b) datę wydania aktu, 

c) ogólne określenie przedmiotu regulacji aktu prawnego, które rozpoczyna się od zwrotu: "w sprawie...", 

2) podstawę prawną wydawania aktu prawnego; 

3) regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały; 

4) sposób podania do wiadomości publicznej, jeżeli przepis tego wymaga; 

5) wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie danego aktu; 

6) termin wejścia w życie aktu; 

7) podpisy wnoszących projekt; 

8) uzasadnienie. 

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, organizacją zbierania podpisów 

mieszkańców popierających projekt, a także czynności związane z rozpowszechnianiem i kampanią 

promocyjną projektu uchwały, wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. 

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do 

Rady Miasta Ruda Śląska, którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, zawierające następujące 

dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 4. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej lub Pełnomocnik (jeżeli został wybrany) działający w imieniu 

i na rzecz Komitetu, zawiadamia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o utworzeniu Komitetu. 

2. W zawiadomieniu podaje się: 

1) nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby; 

2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia Pełnomocnika Komitetu i jego zastępcy 

(jeżeli zostali wybrani); 

3) ogólne określenie przedmiotu regulacji aktu prawnego. 

3. Do zawiadomienia załącza się pisemne oświadczenia mieszkańców o przystąpieniu do Komitetu, 

sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

4. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w ust. 1, 2 i 3, Prezydent Miasta Ruda Śląska  przyjmuje 

zawiadomienie i niezwłocznie zamieszcza informację o zawiązaniu się Komitetu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Po publikacji w BIP informacji o zawiązaniu się Komitetu, Komitet rozpoczyna kampanię promocyjną 

służącą przedstawieniu i wyjaśnieniu treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy 

uchwałodawczej. 

6. Komitet może przystąpić do zbierania podpisów osób popierających projekt uchwały niezwłocznie  

po zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zawiązaniu się Komitetu. 

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

informacyjny mający związek z inicjatywą uchwałodawczą. 

8. Dopuszcza się następujące formy promocji projektu: 

1) organizowanie spotkań i dyskusji z mieszkańcami, 

2) przygotowanie rozpowszechnianie materiałów promocyjnych w formie banerów, ulotek, itp., 

3) reklama w środkach masowego przekazu. 

9. Kampania promocyjna odbywa się na koszt Komitetu. 

10. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście 

poparcia, opatrzonej (na każdej stronie) nazwą Komitetu inicjatywy uchwałodawczej i tytułem projektu 

stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5. 1. Po zakończeniu kampanii promocyjnej i zebraniu wymaganej liczby podpisów osób popierających 

projekt uchwały, Komitet przedkłada projekt, wraz z listą poparcia, Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

2. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Ruda Śląska przekazuje: 

1) listę osób popierających projekt uchwały do Wydziału Spraw Obywatelskich, w celu weryfikacji pod 

względem zgodności z rejestrem wyborców; 

2) projekt uchwały, spełniający wymogi formalne do radcy prawnego Urzędu Miasta celem zaopiniowania 

pod względem formalno-prawnym oraz do właściwego wydziału Urzędu Miasta celem zaopiniowania pod 

względem merytorycznym. 

3. Projekt spełniający wszystkie formalne wymogi Prezydent Miasta publikuje w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

4. Projekt uchwały z parafą radcy prawnego, z załączoną pisemną opinią właściwego wydziału oraz 

pisemną rekomendacją Prezydenta Miasta przekazuje się Radzie Miasta Ruda Śląska celem dalszego 

procedowania. 

§ 6. 1. Podczas prac Rady Miasta Ruda Śląska nad projektem uchwały, Komitet inicjatywy 

uchwałodawczej reprezentują przedstawiciele wskazani przez ten Komitet (jeżeli zostali wybrani).  

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w pracach Rady Miasta Ruda Śląska, 

z zachowaniem zasad określonych w Statucie Miasta Ruda Śląska. 
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§ 7. Projekt uchwały, w sprawie której postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 

kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Miasta Ruda Śląska następnej 

kadencji, bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr PR.0007.74.2019 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

Oświadczenie członków Komitetu  
 

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Ruda Śląska  

uchwały w sprawie: 

 
…………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………........................ 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ruda Śląska. 

 

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: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)     (telefon*) 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)    (telefon*) 

 

 

* dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie inicjatywy obywatelskiej  

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma Pan/Pani prawo  

do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr PR.0007.74.2019 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia10 kwietnia 2019 r. 

 

 

Lista poparcia 

 
Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie: 

 

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

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

……………………………………………………………………………….......................... 

 

Oświadczam, że w dniu …………………….. * posiadałam/em czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ruda 

Śląska. 

 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania 
Data 

urodzenia 
Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

* data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zawiązaniu się Komitetu inicjatywy uchwałodawczej  

i przystąpieniu do zbierania podpisów udzielających poparcia projektowi uchwały. 
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