
UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców Miasta, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, może wystąpić do Rady Miasta Krakowa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Miasta popierających projekt, wykonuje 
komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „komitetem”. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną 
o tytuł projektu uchwały.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta którzy mają prawo wybierania do 
Rady Miasta Krakowa i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia 
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

§ 3. 1. Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą składając Przewodniczącemu Miasta Krakowa 
wniosek zawierający:

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 30 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa,

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu ze wskazaniem pełnomocnika oraz zastępcy pełnomocnika, którzy 
reprezentują komitet w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Miasta 
Krakowa,

3) wykaz mieszkańców popierających zgłaszany projekt uchwały w liczbie określonej przepisami ustawy 
o samorządzie gminnym, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, zawierający imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny oraz podpis mieszkańca. Na każdej stronie wykazu 
musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

2. Przewodniczący przekazuje Prezydentowi wykaz mieszkańców celem weryfikacji czy spełnione są 
wymogi, o których mowa w § 3 ust. l pkt 3.

3. Projekt uchwały, który nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 3 ust. 1 Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa zwraca bez rozpatrzenia pełnomocnikowi komitetu lub zastępcy, wskazując braki formalne 
projektu uchwały.

§ 4. 1. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalnoprawnym 
i inne organy, o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne.

2. Projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Miasta Krakowa na najbliższej sesji po złożeniu 
projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu, po uprzednim zaopiniowaniu 
projektu przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz właściwą komisję Rady Miasta Krakowa.
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3. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa ustala komisję, o której mowa w ust. 2.

4. Opinie o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 wydawane są bez zbędnej zwłoki.

§ 5. 1. O terminie posiedzeń, komisji Rady Miasta, o której mowa w § 4. ust. 2 oraz Sesji Rady Miasta 
Krakowa, na której projekt ma być przedmiotem obrad, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa informuje 
Pełnomocnika Komitetu.

2. Informacja o zawiązaniu się Komitetu, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, wydane opinie, jak 
również terminy posiedzeń wskazane w § 4. ust. 2 zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej bez 
zbędnej zwłoki.

3. Pełnomocnik oraz Zastępca Pełnomocnika mogą zabrać głos na posiedzeniu komisji, o której mowa 
ust. 1. oraz sesji Rady Miasta Krakowa w sprawach dotyczących projektu, w szczególności przedstawiając jego 
założenia i uzasadnienie.

4. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie 
rozpatrzenia projektu uchwały. Informacja ta jest również zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Pełnomocnikowi Komitetu lub Zastępcy Pełnomocnika przysługuje prawo zgłaszania autopoprawek do 
projektu uchwały wynikających z wydanych opinii, poprawek radnych miasta Krakowa w terminie określonym 
przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk
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