
 

UCHWAŁA Nr XII/105/2019 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 17 września 2019 roku 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców 

 

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

z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Kawęczyn  uchwala, co następuje: 

 

§  1.  Określa się zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia 

komitetów i promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalne wymogi, 

jakim musi odpowiadać składany projekt. 

 

§  2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Komitecie - należy przez to rozumieć komitet obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej; 

2) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć pełnomocnika komitetu obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej lub jego zastępcę; 

3) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców gminy Kawęczyn; 

4) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Kawęczyn; 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kawęczyn; 

6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Gminy 

Kawęczyn; 

7) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kawęczyn. 

8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kawęczyn 

 

§  3.   

1.  Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się 

do Rady Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w formie papierowej. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 

kampanią promocyjną, a także organizacją zebrania podpisów mieszkańców popierających 

projekt, wykonuje Komitet.  

3. (uchylony) 

4. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w tej samej sprawie może zostać ponowiona 

dopiero po upływie okresu 12 miesięcy. 

 

§  4.   

1.  Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, posiadających czynne prawo 

wyborcze do organu stanowiącego gminy, którzy złożyli pisemne oświadczenie o 

przystąpieniu do Komitetu. 

2.  Wzór oświadczenia o utworzeniu Komitetu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3.  (uchylony) 

4.   Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

 

§  5.   

1.  Komitet uruchamia obywatelską inicjatywę uchwałodawczą przedkładając 

Przewodniczącemu Rady zawiadomienie o utworzeniu Komitetu wraz z: 

1) projektem uchwały, (uchylony); 

2) oświadczeniem o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 

do uchwały. 



2.   Treść projektu uchwały musi spełniać kryterium zgodności z aktami wyższego rzędu oraz 

zachowywać podstawowe zasady techniki legislacyjnej. 

3.  Projekt uchwały powinien spełniać wymogi formalne uchwał wskazane w statucie oraz 

zawierać: 

1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) postanowienia merytoryczne; 

4) ewentualne źródła finansowania; 

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 

6) określenie terminu wejścia w życie uchwały; 

7) uzasadnienie. 

4.  Do projektu uchwały wniesionej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

dołącza się wykaz co najmniej 100 czytelnych podpisów mieszkańców gminy Kawęczyn 

występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 

Gminy Kawęczyn z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, (uchylony)  - wg 

wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§  6.   

1.  Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu oraz 

miejsca zbierania podpisów pod projektem uchwały.  

2.  W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt 

uchwały.  

3.  Osoby zbierające indywidualnie podpisy zobowiązane są przed złożeniem podpisu przez 

mieszkańca udostępnić mu projekt uchwały.  

4.  (uchylony) 

 

§  7.   

(uchylony) 

 

§  8.  Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał 

podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn oraz na 

stronie internetowej gminy. 

 

§  9.   

1. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4.  Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może 

zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie. 

5.  Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego 

Rady Gminy Kawęczyn pisemnego oświadczenia (uchylony). 

 

§  10.  Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie trwania kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany 

przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały. 

 

§  11.   

(uchylony) 

 



§  12.  Rejestr projektów uchwał, będących obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, 

prowadzi Biuro Rady. 

 

§  13.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

                                                                                 Rady Gminy Kawęczyn 

                                    

                                                                                                                       /-/ Piotr Gebler       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XII/105/2019 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 17 września 2019 roku 

 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

Na mocy przepisów art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) rada gminy określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 

ustawy. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący 

                                                                                 Rady Gminy Kawęczyn 

                                    

                                                                                                                        /-/ Piotr Gebler       

 

 

 

 

 


