
 

UCHWAŁA Nr XVIII/118/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 października 2019 r. 

 
w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 
Na podstawie art. 41a ust. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2019. poz. 506 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Określa się zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696 



UZASADNIENIE 

 

Uchwała w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej daje 

Mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez Radę i 

Burmistrza działaniach na rzecz Gminy Karczew.  

Projekt uchwały wypełnia postanowienia art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                      

o samorządzie gminnym, który stanowi, że „Rada gminy określi w drodze uchwały: 

szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów 

niniejszej ustawy”. 
 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 

do UCHWAŁY Nr  XVIII/118/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

 

 

Regulamin  

wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Karczew 
 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Karczew,  

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Karczewie,  

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej                          

w Karczewie, 

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Karczew, 

5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, 

6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej,  

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Karczewa.  

 

§ 2. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić do Rady grupa Mieszkańców licząca 

co najmniej 200 osób, posiadających prawa wyborcze, przez złożenie podpisów pod 

projektem uchwały.  

 

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów Mieszkańców popierających projekt 

wykonuje Komitet.  

2. Komitet tworzą Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady w liczbie 

co najmniej 10, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu. 

Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko członka Komitetu, adres zamieszkania w Gminie 

Karczew oraz własnoręczny podpis. 

3. Komitet pokrywa wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej.  

4. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.  

5. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani 

w pisemnym oświadczeniu spośród osób tworzących Komitet.  

 

§ 4. 1. O powstaniu Komitetu Pełnomocnik zawiadamia pisemnie Radę, podając: 

nazwę i dokładny adres do korespondencji, dane Mieszkańców przystępujących do Komitetu, 

o których mowa w § 3 ust. 2, w tym dane Pełnomocnika Komitetu oraz jego zastępcy jeśli 
zostali ustanowieni.  

2. Do zawiadomienia załącza się w formie pisemnej projekt uchwały, który powinien 

być zgodny z przepisami prawa, opracowany zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej i 

Statutem, zawierać uzasadnienie, a także nie może dotyczyć spraw dla których ustawy 

zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla innych podmiotów.  

 

§ 5. 1. Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie, które spełnia warunki 

określone w § 4 i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.  

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Przewodniczący Rady wzywa 

Pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę 
przyjęcia zawiadomienia przez Radę.  



 

§ 6. Po pisemnym poinformowaniu Pełnomocnika przez Przewodniczącego o 

przyjęciu zawiadomienia o powstaniu Komitetu, Komitet może rozpocząć kampanię 
promocyjną służącą przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, 

stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie podpisów Mieszkańców 

popierających projekt uchwały.  

§ 7. Komitet organizuje zbieranie co najmniej 200 podpisów mieszkańców Gminy 

Karczew, popierających inicjatywę uchwałodawczą i posiadających czynne prawo wyborcze, 

zachowując następujące wymogi:  

1) od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona,  

2) projekt uchwały musi być wyłożony do publicznego wglądu w miejscu zbierania 

podpisów,  

3) mieszkaniec gminy posiadający czynne prawo wyborcze udziela poparcia projektowi 

uchwały poprzez  wpisanie na listę swojego imię i nazwisko, adresu zamieszkania w Gminie 

Karczew i złożenie własnoręcznego podpisu. Na każdej stronie listy musi znajdować się 
nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia,  

4) wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.  

 

§ 8. 1. Projekt uchwały wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt, 

Pełnomocnik wnosi do Rady nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu Komitetu.  

2. W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest 

zmieniona, Rada nie później, niż w terminie 21 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia 

Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.  

3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu 

uchwały, przekazuje Burmistrzowi listę podpisów mieszkańców popierających projekt.  

4. Burmistrz w terminie 21 dni zapewnia sprawdzenie danych osobowych określonych 

w § 7 pkt 3 oraz stwierdzenie czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają 
wymóg, o którym mowa w § 3 ust 2.  

5. Jeżeli po sprawdzeniu danych prawidłowo złożona liczba podpisów popierających 

projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Rada odmawia nadania biegu projektowi uchwały i 

zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.  

6. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże, że złożony przez Komitet projekt 

uchwały wraz z wykazem podpisów spełnia wymogi określone w § 4 ust 2 oraz że podpisani 

pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 7 pkt 3 to Rada 

nadaje projektowi uchwały bieg zgodny z postanowieniami Statutu.  

 

§ 9. 1. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego 

projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.  

2. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę 
następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.  
 

  

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 


