UCHWAŁA NR ....................
RADA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 a ust. 5 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał Rady Miasta JastrzębieZdrój.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) Mieście - należy przez to rozumieć Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach powiatu;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój;
4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta JastrzębieZdrój;
5) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój;
6) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
7) Mieszkańcu
lub
mieszkańcach
należy
przez
to
rozumieć
lub mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój posiadających czynne prawo wyborcze;

mieszkańca

8) Inicjatywie - należy przez to rozumieć obywatelską inicjatywę uchwałodawczą;
9) Projekt uchwały - należy przez to rozumieć projekt uchwały wnoszony w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej;
3. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą posiadają mieszkańcy na zasadach określonych
w ustawie.
4. Liczbę mieszkańców, posiadających prawo wnoszenia inicjatywy określa ustawa.
5. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wnosi się do Rady w formie projektu uchwały.
6. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały w ramach inicjatywy, jego
rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, jak również zbieraniem podpisów mieszkańców
popierających projekt uchwały wykonuje Komitet.
§ 2. Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich:
1. Komitet zawiadamia pisemnie Radę o swoim utworzeniu, dołączając oświadczenie o którym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Podczas zbierania podpisów wśród mieszkańców, Komitet udostępnia do wglądu treść projektu
uchwały.
3. Mieszkaniec udzielając poparcia inicjatywie składa własnoręczny podpis w wykazie obok
swego imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania.
4. Wykaz mieszkańców popierających inicjatywę musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu
oraz tytuł inicjatywy.
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5. Podczas zbierania podpisów Komitet informuje mieszkańców o treści klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych obowiązującej w urzędzie obsługującym organy Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
§ 3. Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych:
1. Komitet tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze
i złożyli pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu.
2. Oświadczenie o utworzeniu komitetu winno zawierać:
1) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania członków Komitetu;
2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania osób uprawnionych
do reprezentowania Komitetu, jeżeli komitet korzysta z uprawnienia do wyznaczenia takich osób;
3) tytuł inicjatywy;
4) uzasadnienie określające potrzebę/cel podjęcia uchwały/ podstawy prawne, skutki podjęcia
inicjatywy w tym finansowe związane z jej realizacją.
3. Komitet ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę rozstrzygnięcia co do przedstawionego
projektu lub w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§ 4. Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych:
1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinna służyć przedstawieniu
i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu, stanowiącego przedmiot inicjatywy w każdej formie
prawnie dopuszczalnej.
2. Materiały wykorzystane w ramach promocji o której mowa w ust. 1 powinny zawierać
oznaczenie Komitetu, od którego pochodzą.
3. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitet realizuje we własnym zakresie
i na własny koszt.
§ 5. Formalne wymogi:
1. Projekt uchwały wraz z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały wnosi do
Rady, Komitet albo osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu, jeżeli Komitet korzysta
z uprawnienia do wskazania takich osób.
2. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi określone w § 25 uchwały IX.107.2014 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.
Urz.
Woj.
Śl.
z dnia
19.09.2014
poz. 4712)
oraz
ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów z dnia 20 lipca 2000 roku (Dz.U.
2000 nr 62 poz. 718)
3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność
inicjatywy uchwałodawczej dla prezydenta.
4. Po wniesieniu do Rady projektu uchwały wraz z wykazem mieszkańców popierających
inicjatywę Przewodniczący Rady przekazuje Prezydentowi w celu sprawdzenia, czy:
1) w wykazie jest złożona wymagana ustawą liczba podpisów,
2) wykaz zawiera dane określone w § 2 ust.3,
3) podpisani mieszkańcy spełniają wymogi określone w ustawie.
5. O wynikach sprawdzenia Prezydent informuje Przewodniczącego Rady.
6. Prawidłowo złożony projekt uchwały Przewodniczący Rady kieruje pod obrady Rady.
7. Przewodniczący Rady zawiadamia Komitet o terminach obrad komisji oraz sesji na których
procedowana będzie inicjatywa.
8. W przypadku nie spełnienia ustawowego wymogu poparcia inicjatywy, Przewodniczący Rady
zawiadamia o tym fakcie Radę oraz Komitet.
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§ 6. Postanowienia końcowe:
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia przedkładanego projektu uchwały określającej szczegółowo zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą
odpowiadać składane projekty jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) poprzez dodanie art.
41a.
Zgodnie z nim w gminie powyżej 20 000 mieszkańców (a do tej kategorii zalicza się miasto
Jastrzębie-Zdrój) z inicjatywą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców, posiadających
czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, przygotowując projekt uchwały zawierający
proponowane przez mieszkańców regulacje.
Obowiązujący do tej pory Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój określał zasady występowania
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, tym samym dawał możliwość większego uczestnictwa
mieszkańców w życiu miasta, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła na Rady Gmin obowiązek
określenia w drodze uchwały szczegółowo zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz
formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone.
W związku z powyższym przedłożenie Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój projektu niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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