
UCHWAŁA NR XXXVI.308.2018
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 15 listopada 2018 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 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

2) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;

3) formalne wymogi projektów uchwał;

4) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Rozdział 2
Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

§ 2. Mieszkańcy Gminy Wilków, w grupie co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do 
rady gminy, mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „komitetem”.

§ 3. O utworzeniu komitetu  zawiadamia się niezwłocznie Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.

§ 4. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 3 dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu 
z podaniem ich adresu zamieszkania.

§ 5. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej – projektowanym akcie 
prawnym oraz osoby wskazane do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

§ 6. Rada Gminy w Wilkowie rozpatruje projekt uchwały wniesiony w ramach inicjatywy obywatelskiej, 
o ile nie dotyczy on spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla wójta 
gminy.

§ 7. 1. Projekt uchwały wnoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej przedkłada się Przewodniczącemu 
Rady Gminy w Wilkowie.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie oraz listę osób udzielających poparcia projektowi uchwały 
w liczbie zgodnej z art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawierającą 
następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) własnoręczny podpis.

3. Listę, o której mowa w ust. 2 sporządza się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 8. 1. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie kieruje projekt uchwały do Wójta Gminy Wilków w celu 
zaopiniowania pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości finansowania działań będących 
przedmiotem inicjatywy oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 7 ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie 
wzywa komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni.
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3. Nieusunięcie wskazanych uchybień lub pojawienie się nowych, bądź przekroczenie terminu określonego 
w ust. 2 kończy procedurę rozpatrzenia projektu uchwały.

§ 9. Do obywatelskiego projektu uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek.

§ 10. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie umieszcza projekt uchwały w porządku obrad najbliższej 
sesji rady gminy po uprzednim zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Wilków oraz właściwe komisje rady gminy, 
z zachowaniem terminu określonego w art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie zawiadamia osoby wskazane przez komitet o terminie sesji 
rady gminy oraz o posiedzeniach komisji rady, co najmniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem, na których 
rozpatrywany będzie złożony projekt uchwały.

§ 12. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków.

§ 13. Projekt uchwały  zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać 
wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.

§ 14. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Gminy 
w Wilkowie pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania 
komitetu.

Rozdział 4
Formalne wymogi projektów uchwał

§ 15. Składane w ramach inicjatywy obywatelskiej projekty uchwał winny zawierać:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) termin i tryb wejścia w życie;

5) uzasadnienie.

Rozdział 5
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

§ 16. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych odbywa się poprzez:

1) informowanie o działaniach podejmowanych przez mieszkańców gminy na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków 
www.bip.wilkow.pl ;

2) zapewnienie przez Wójta Gminy Wilków możliwości przedstawienia mieszkańcom gminy projektu 
uchwały w obiektach będących we władaniu gminy.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.
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§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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