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Poz. 431
UCHWAŁA NR III/20/18
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie : określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Na podstawie art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994/ oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych /Dz.U. z 2018 r., poz. 130/, Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw obywatelskich, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Teresa Rokosz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim
muszą być odpowiadać składane projekty
§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku do Uchwały jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wiśniowa,
2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wiśniowa,
3) Wójcie Gminy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiśniowa,
4) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet inicjatywy uchwałodawczej
5) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wiśniowa.
§ 2. Grupa mieszkańców gminy licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promocją
a także zbieraniem podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet.
2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Gminy o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając
wniosek zawierający:
1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w Statucie Gminy, który nie powinien być
sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym.
2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej
procedury, ze wskazaniem Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentują Komitet
w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach Rady Gminy.
4. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy wniosek o wszczęciu inicjatywy
uchwałodawczej w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszenia w zakresie czynnego prawa wyborczego
do Rady Gminy jak i analizy formalno-prawnej załączonego do wniosku projektu uchwały.
5. Wójt Gminy wydaje opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnej opinii Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje zawiadomienie
i informuje o tym fakcie Pełnomocnika Komitetu. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały
nie może być zmieniona.
7. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady Gminy wzywa
Pełnomocnika Komitetu do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia
zawiadomienia.
8. W przypadku projektów uchwał sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym Przewodniczący
Rady Gminy informuje o pozostawieniu wniosku o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej bez rozpatrzenia.
9. Złożone w ramach inicjatywy obywatelskiej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.
§ 4. Kampania promocyjna ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie przez Komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
§ 5. 1 . Uprawnionym do złożenia podpisu pod projektem uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
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2. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają na liście, której wzór określa załącznik nr 2 do
procedury, własnoręczny podpis oraz w sposób czytelny wpisują swoje imię (imiona), nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer PESEL.
3. Komitet, zobowiązany jest przedłożyć każdemu mieszkańcowi gminy chcącemu udzielić swojego
poparcia, do wglądu projekt uchwały.
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 6. Po zakończeniu zbierania podpisów pod projektem uchwały Pełnomocnik Komitetu przedkłada
Przewodniczącemu Rady Gminy projekt uchwały wraz z listami podpisów, co najmniej 200 osób popierających
projekt uchwały.
§ 7. 1. Weryfikacji list podpisów osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem czynnego
prawa wyborczego do Rady Gminy dokonuje Wójt Gminy w terminie 14 dni.
2. W przypadku, gdy liczba podpisów osób popierających projekt uchwały jest niższa niż określona w §
6 Przewodniczący Rady Gminy powiadamia Pełnomocnika Komitetu o pozostawieniu projektu uchwały bez
rozpatrzenia.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji list poparcia, projekt uchwały przedkładany jest na najbliższym
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy a następnie staje się przedmiotem obrad najbliższej sesji,
jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały wraz z listami podpisów.
§ 8. Komitet ulega
uchwałodawczej.

rozwiązaniu

z chwilą

ostatecznego

i prawomocnego

zakończenia

procedury

§ 9. Projekt wnoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej, który został zarejestrowany w trakcie kadencji
Rady Gminy, ale nie stał się przedmiotem obrad do czasu upłynięcia jej kadencji, jest rozpatrywany przez Radę
Gminy następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu. W takim wypadku dokonane
dotychczas czynności zachowują moc.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
OŚWIADCZENIE
o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy Wiśniowa uchwały
w sprawie: .......................................................................................................................................................
(pełna nazwa projektu uchwały)
Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wiśniowa i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały.

L.p.

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu, nr
mieszkania)

PESEL

Podpis

W imieniu i na rzecz Komitetu występują:
Pełnomocnik: ..................................................................................... (imię i nazwisko, adres zamieszkania,
tel. kontaktowy)
Zastępca Pełnomocnika ..................................................................... (imię i nazwisko, adres zamieszkania,
tel. kontaktowy)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
UDZIELAM
POPARCIA
PROJEKTOWI
UCHWAŁY
W SPRAWIE:
..............................................................................................................................................................................
....................................... (pełna nazwa projektu uchwały)
Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wiśniowa i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały.

L.p.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis osoby popierającej
projekt uchwały

