
UCHWAŁA NR XIX/135/20
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, 
wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty

oraz zasad ich promocji

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 17 ust. 5 Statutu Gminy Będzino (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018, poz. 5414), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego Gminy Będzino i wpisanych do stałego rejestru wyborców gminy, może wystąpić z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą.

§ 2. 

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały wnoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną a także organizacją zbierania podpisów 
osób popierających projekt wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej Komitetem.

2. Komitet występuje pod nazwą „Komitet inicjatywy uchwałodawczej". Nazwa Komitetu może być 
uzupełniona o dodatkową nazwę identyfikującą projekt.

3. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego Gminy Będzino i wpisanych do stałego rejestru wyborców gminy, którzy złożą pisemne 
oświadczenie o utworzeniu Komitetu - według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały.

4. W imieniu i na rzecz Komitetu działa ustanowiony przez członków Komitetu Pełnomocnik lub jego 
Zastępca.

§ 3. 

1. Udzielając poparcia projektowi uchwały wnoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
osoby, o których mowa w § 1, wpisują w wykazie, sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 
2 do uchwały, swoje imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz 
zamieszczają własnoręczny podpis.

2. Na każdej stronie wykazu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się nazwę Komitetu i tytuł projektu 
uchwały.

3. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

4. Komitet winien skutecznie przekazać każdorazowo osobom udzielającym poparcia dla projektu uchwały, 
że wycofanie poparcia jest bezskuteczne.

5. Do chwili przekazania Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie wykazu, o którym mowa w ust. 1, na 
Komitecie spoczywa obowiązek zabezpieczenia danych osobowych osób popierających projekt uchwały. 
Ujawnianie i wykorzystywanie danych osobowych mieszkańców w celu innym niż inicjatywa uchwałodawcza 
podlega odpowiedzialności określonej w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 4. 

1. Wniesienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej następuje z chwilą złożenia Przewodniczącemu 
Rady Gminy w Będzinie wniosku zawierającego:

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, o którym mowa w § 2 ust. 3,
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2) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 18 Statutu Gminy Będzino,

3) wykaz co najmniej 200 mieszkańców gminy popierających projekt uchwały, o którym mowa w § 3 ust. l.

2. Projekty uchwał zgłoszonych przez komitet inicjatywy uchwałodawczej występujący z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą nie wymagają zaopiniowania przez Wójta.

3. W przypadku projektu uchwały niespełniającego wymagań określonych w ust. 1 pkt 2, Przewodniczący 
Rady Gminy w Będzinie zawiadamia Pełnomocnika Komitetu o brakach formalnych i wzywa do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Nieuzupełnienie braków w powyższym 
terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o wszczęcie inicjatywy uchwałodawczej bez rozpatrzenia.

4. Do projektów uchwał, których braki formalne zostały uzupełnione w terminie stosuje się odpowiednio 
przepis ust. 1.

5. W przypadku, gdy liczba podpisów osób popierających projekt uchwały jest niższa niż określona w § 
1 Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie powiadamia Pełnomocnika Komitetu o pozostawieniu projektu 
uchwały bez rozpatrzenia.

§ 5. 

1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały 
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Komitet promuje swoją inicjatywę uchwałodawczą na własny koszt i we własnym zakresie działań, 
korzystając z mediów komunikacyjnych, spotkań z mieszkańcami i innych zgodnych z prawem metod 
popularyzacji projektu.

3. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odbywa się również poprzez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino.

§ 6. 

1. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa 
w § 4. ust. 1, przekazuje Wójtowi Gminy Będzino projekt uchwały celem weryfikacji liczby osób udzielających 
poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców. 

2. Wójt Gminy Będzino przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie informację o rzeczywistej 
liczbie zebranych podpisów w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu uchwały.

3. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, spełniający wymogi formalnoprawne, jest zamieszczany przez 
Wójta Gminy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o zawiązaniu się 
Komitetu.

4. Projekt uchwały wraz z wymaganymi załącznikami Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie kieruje na 
posiedzenie właściwej komisji Rady Gminy w Będzinie celem zaopiniowania, a następnie wprowadza do 
porządku obrad sesji Rady Gminy, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały.

5. O terminie posiedzeń komisji Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy, na której projekt ma być 
przedmiotem obrad Przewodniczący Rady Gminy informuje Pełnomocnika Komitetu.

6. Pełnomocnik Komitetu może zabierać głos na posiedzeniu komisji, o której mowa w ust. 4. oraz sesji 
Rady Gminy w sprawach dotyczących projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia oraz 
uzasadnienie.

§ 7. 

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia 
projektu uchwały. Informacja ta również zamieszczona zostaje na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej.
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§ 8. 

Projekt uchwały, w przypadku którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 
kadencji Rady Gminy, w której projekt uchwały został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy 
następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia wniosku przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 11. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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OŚWIADCZENIE 

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy w Będzinie uchwały w sprawie: 

………………………………………………………………………………………………......................................................................................... 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy Będzino. 

 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 
Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa 

ulicy, nr domu, nr mieszkania) 
PESEL Własnoręczny podpis 

1               

2               

3               

4               

5               

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występują: 

 

Pełnomocnik ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                           (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 

Zastępca Pełnomocnika………………………………………………………………………………..……….......................................................... 
                                                                                                            (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/135/20

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 12 marca 2020 r.
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WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 

………………………………………………………………………………………………......................................................................................... 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

Oświadczam, że udzielam poparcia projektowi wyżej wskazanej uchwały w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

Oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego podpisu posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Gminy w Będzinie i jestem 

wpisany/wpisana do stałego rejestru wyborców.  

 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 
Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa 

ulicy, nr domu, nr mieszkania) 
PESEL Własnoręczny podpis 

               

               

               

               

               

               

               

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/135/20

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 12 marca 2020 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza. Zgodnie z art. 41a wskazanej ustawy grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawo
wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą, tj. złożyć projekt uchwały
w określonej tematyce. Liczebność grupy mieszkańców występującej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
określa ustawa o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zgłoszony w ramach tej inicjatywy, będzie musiał
stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie
3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nałożyły na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów
jakimi muszą odpowiadać składane projekty. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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