
PROJEKT 
Uchwała Nr  /2023  

Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 1 marca 2023 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw 
obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad 
ich promocji  
 
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 
z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala:  
 

§ 1. 
Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi 
jakim muszą odpowiadać składane projekty, na terenie Gminy Opatów.   
 

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

promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje 
komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej "Komitetem". Komitet występuje pod nazwą 
uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.  

2. Komitet tworzy grupa co najmniej 3 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów Gminy 
Opatów.  

3. Członkowie Komitetu podpisują oświadczenie o utworzeniu Komitetu, zawierające: 
1) imiona i nazwiska Członków Komitetu, 
2) adresy zamieszkania Członków Komitetu, 
3) adres korespondencyjny w sprawie,  
4) osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Miejskiej w Opatowie 

(zwanej dalej: Radą), o ile zostały ustanowione.  
 

§ 3. 
1. Promocja służy przedstawianiu i upowszechnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego 

przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.  
2. Promocja projektu uchwały może przybierać wszelkie prawnie dopuszczalne formy, 

w szczególności udostępnienie przez Komitet treści projektu uchwały oraz materiałów promocyjnych 
w miejscu zbierania podpisów, organizowaniu przez Komitet spotkań z mieszkańcami i publikowaniu 
przez Komitet projektu uchwały wraz z materiałami promocyjnymi w mediach społecznościowych i na 
stronach internetowych.  

3. Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od Komitetu upubliczniony i utrwalony przekaz 
informacji, mający związek z inicjatywą uchwałodawczą. Materiały promocyjne powinny zawierać 
wyraźne oznaczenie Komitetu.  

4. Mieszkaniec Gminy Opatów udziela poparcia projektowi uchwały, składając własnoręczny podpis 
na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, 
adresu zamieszkania pod którym ujęty jest w rejestrze wyborców. 

5. Na każdej stronie wykazu mieszkańców popierających przedkładany projekt winna być umieszczona 
informacja o nazwie projektu uchwały, którego podpisy dotyczą. Ponadto na każdej stronie winny 
znajdować się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zebranie podpisów umieszczonych na danej 
stronie.  

6. Komitet umożliwia zapoznanie się z treścią projektu uchwały każdej osobie składającej pod nim podpis. 
 

 
§ 4. 

1. Komitet lub Przedstawiciel Komitetu składa wniosek o podjęcie uchwały do Rady. 



2. Projekt uchwały, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców Gminy Opatów, powinien spełniać 
wymogi określone w § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oraz § 26 ust. 3 Regulaminu 
Rady Miejskiej w Opatowie, stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Opatów, uchwalonego 
uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej W Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Opatów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) – (dalej: 
Regulamin Rady) 

3. Uzasadnienie projektu uchwały powinno zawierać: 
1) wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały, 
2) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała, 
3) wskazanie różnicy między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 
4) wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu 

gminy. 
4. Do wniosku o podjęcie uchwały, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) Projekt uchwały 
2) oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 3, 
3) wykaz osób udzielających poparcia projektowi uchwały, sporządzony w sposób wskazany w § 3 

niniejszej Uchwały, potwierdzający udzielenie poparcia projektowi uchwały przez co najmniej 200 
osób posiadających czynne prawa wyborcze do organów Gminy Opatów.  

5. Wykaz osób udzielających poparcia projektowi uchwały podlega weryfikacji pod względem zgodności z 
rejestrem wyborców. 

6. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej odbywa się na zasadach określonych w § 26 ust. 3 i 4 
Regulaminu Rady.  

 
§ 5. 

1. Przewodniczący Rady informuje Komitet, lub jego Przedstawiciela o miejscu i terminie sesji Rady 
i jej komisji poświęconych rozpatrywaniu złożonego projektu uchwały. 

2. Komitet, lub jego Przedstawiciel ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu i prezentowania 
projektu w sesjach Rady i posiedzeniach jej komisji których przedmiotem jest złożony projekt. 

§ 6. 
Projekt uchwały, wobec którego postępowanie uchwałodawcze nie zakończyło się w trakcie kadencji Rady jest 
rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez konieczności ponownego wniesienia projektu uchwały.  

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Opatowie 

/mgr Beata Górecka/ 

 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Przedstawiający projekt uchwały w imieniu projektodawcy: Sekretarz Gminy  



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada gminy określi 
w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty. Przedłożony projekt uchwały wypełnia zapisy ustawowe, precyzując 
zasady związane z wnoszeniem inicjatyw obywatelskich.  

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Opatów zamieszkiwało 11 027 osób.  

 

 

 
 


