
 

 

 
PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR ……./2019 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia ………... 2019 r. 

 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§   1. Grupa mieszkańców gminy, licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne 

prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Miasta Podkowa Leśna  

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

 
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego promocją,  

a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy 

uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł 

projektu uchwały. 

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo 

wyborcze do Rady Miasta Podkowa Leśna, które złożyły pisemne oświadczenie  

o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion), nazwiska (nazwisk) i adresu 

zamieszkania. Komitet wskazuje adres do doręczeń. 

3. Komitet może wskazać osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

 
§  3. 1. Komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna wniosek 

zawierający: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w niniejszej uchwale; 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu wraz ze wskazaniem adresu do doręczeń  

i z ewentualnym wskazaniem osób, które reprezentować będą Komitet w pracach nad 

projektem uchwały, w tym na posiedzeniach komisji Rady Miasta Podkowa Leśna oraz na 

sesji Rady Miasta Podkowa Leśna; 

3) wykaz mieszkańców (z wymienionym tytułem projektu uchwały), w liczbie określonej w 

§1, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, zawierający imię 

(imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis mieszkańca.  

2. Przed złożeniem wniosku i zbieraniem podpisów mieszkańców, o których mowa w 

ust. 1, Komitet przeprowadza kampanię promocyjną, która służy przedstawieniu i wyjaśnieniu 

treści projektu uchwały stanowiącego przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

3. Mieszkaniec, przed podpisaniem się na wykazie wskazanym w §3 ust 1 pkt 3), 

powinien mieć możliwość szczegółowego zapoznania się z projektem uchwały. 

 

§  4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności: 

1) tytuł uchwały obejmujący:  

a) oznaczenie rodzaju aktu,  

b) nazwę organu podejmującego uchwałę,  

c) miejsce na wpisanie daty podjęcia uchwały,  

d) zwięzłe określenie przedmiotu;  

2) podstawę prawną;  

3) postanowienia uchwały;  
4) określenie terminu wejścia w życie uchwały;  



 

 

5) uzasadnienie zawierające przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie objętej 

unormowaniem z wyjaśnieniem potrzeb i celu wydania aktu. 
 

 § 5. 1. Złożony projekt uchwały, spełniający wymogi określone w §3 ust. 1, 

procedowany będzie zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Podkowa Leśna i niniejszej 

uchwały. 

 2. Jeżeli złożony projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 1, 

wówczas Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna wzywa jedną z osób upoważnionych 

do reprezentacji Komitetu, a w przypadku jej nie wyznaczenia wysyła, na wskazany przez 

Komitet adres do doręczeń, wezwanie do uzupełnienia braków.  

3. O terminie posiedzeń komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, opiniujących projekt 

uchwały, przewodniczący właściwej komisji zawiadamiają jedną z osób uprawnionych do  

reprezentacji lub zawiadomienie o terminie przesyłają na wskazany przez Komitet adres do 

doręczeń. O terminie sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, na której projekt uchwały ma być 

przedmiotem obrad, jedną z osób uprawnionych do reprezentacji zawiadamia Przewodniczący 

Rady Miasta Podkowa Leśna lub zawiadomienie o terminie przesyła na wskazany, przez 

Komitet, adres do doręczeń. 

4. Osoby uprawnione do reprezentacji Komitetu mogą zabierać głos na posiedzeniach 

komisji Rady Miasta Podkowa Leśna opiniujących projekt uchwały i na sesji Rady Miasta 

Podkowa Leśna w sprawach dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawiają 

jego założenia i uzasadnienie. 

5. Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna zawiadamia jedną z osób 

uprawnionych do  reprezentacji lub wysyła na wskazany przez Komitet adres do doręczeń, 

informację o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 



 

 

 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 

 

 

 

Art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 506) przyznał mieszkańcom gmin prawo przedkładania radom gmin projektów uchwał  

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ustawodawca zobowiązał rady gmin do 

określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu. 

 

 

 

 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 

 


