
Uchwała Nr XLIX/387/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zasad występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. 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. 

§ 2. 1. Grupa mieszkańców Gminy Ostróda, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy 
Ostróda, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć co najmniej 200 osób.

§ 3. 1. Grupę mieszkańców, o której mowa w § 2 ust. 1, reprezentuje komitet inicjatywny, składający się co 
najmniej z 5 osób spełniających kryteria określone w § 2 ust. 1. 

2. O utworzeniu komitetu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady 
Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej 
i projektowanej uchwale. Komitet może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac 
Rady Gminy Ostróda.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu 
z podaniem ich adresu zamieszkania.

5. Komitet może występować pod nazwą zawierającą tytuł projektowanej uchwały.

§ 4. 1. Projekt uchwały zgłaszany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady 
Gminy Ostróda na piśmie. 

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały;

4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia 
uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

4. Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów mieszkańców, o których mowa w § 2, z podaniem ich 
nazwiska i mienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych, określoną w odrębnych przepisach. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały 
jest nieskuteczne.

5. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie 
przez podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z §96 ust. 1 pkt 1-4 Statutu Gminy Ostróda, 
w tym także przez inną grupę mieszkańców.

§ 5. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3 oraz projekt uchwały, o którym mowa w § 4, 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda przekazuje niezwłocznie właściwej merytorycznie komisji Rady Gminy 
Ostróda. 

2. Do rozpatrywania projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się tryb rozpatrywania petycji, 
określony w § 149 Statutu Gminy Ostróda.
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3. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań formalnych, określonych w § 4, 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda wzywa osoby uprawnione do reprezentowania komitetu inicjatywnego 
do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni. Nieuzupełnienie wymagań formalnych we wskazanym 
terminie kończy inicjatywę uchwałodawczą.

§ 6. 1. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców 
popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał, które spełniają wymogi 
formalne, określone w § 4, podlegają niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Gminy Ostróda, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. 1. Osoby reprezentujące komitet inicjatywny są powiadamiane o terminach i zapraszane na posiedzenia 
komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Ostróda oraz na Sesję Rady Gminy Ostróda, na których rozpatrywany 
jest projekt uchwały, w trybie i na zasadach dotyczących radnych Gminy Ostróda. 

2. Projekt uchwały, w stosunku do którego procedura uchwałodawcza nie została zakończona w trakcie 
kadencji Rady Gminy Ostróda, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy Ostróda 
następnej kadencji bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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