
Uchwała Nr XI/54/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 
z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie 

Solec-Zdrój 

 

 Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 Rada Gminy w Solcu-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Regulamin Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój określający szczegółowe 

zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

 Przewodniczący Rady 

            Paweł Patrzałek 

          

            

 

  

 

 

 



       Załącznik do uchwały Nr XI/54/2019 

       Rady Gminy Solec-Zdrój 

       z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

 

REGULAMIN OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W GMINIE 

SOLEC-ZDRÓJ 

§ 1 . 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Solec-Zdrój; 

2) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej 

w Gminie Solec-Zdrój; 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Solec-Zdrój; 

4) projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej; 

5) mieszkańcach gminy - należy przez to rozumieć osoby, które zamieszkują teren gminy w myśl 

art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca o samorządzie gminnym; 

7) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Solec-Zdrój; 

8) komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej; 

9) przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój; 

10) komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Solec-Zdrój; 

§ 2. 

1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom gminy, o których mowa w 
art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

2. Zgłoszenia projektu dokonuje się zgodnie ze wzorem projektu uchwały, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Do projektu dołącza się listę mieszkańców gminy popierających projekt, zgodną ze wzorem 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Mieszkaniec gminy udzielający poparcia projektowi składa na liście, o której mowa w ust. 3, 
swój podpis wraz z czytelnym wskazaniem swojego imienia, nazwiska i adresu.  

5. Na każdej stronie listy, o której mowa w ust. 3, umieszcza się: 

1) tytuł projektu; 

2) podpis pełnomocnika. 

6. Projekt musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów. 



 

§ 3. 

 
1. W skład komitetu wchodzi co najmniej 20 mieszkańców gminy, którzy mają prawo 
wybierania do Rady Gminy i złożyli pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze 
wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego lub 
adresu e-mail, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu. 

2. Komitet wobec organów Gminy może reprezentować pełnomocnik lub podczas jego 
nieobecności, jego zastępca, powołani uchwałą komitetu, spośród członków komitetu. 

3. Komitet występuje pod nazwą zawierającą tytuł projektu. 
4. Komitet lub pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego o utworzeniu komitetu. 

 

§ 4. 

 

Załączniki o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 1 są udostępniane: 

1)  na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój: www.solec-zdroj.pl; 

2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój. 

§ 5. 

1. Po zebraniu co najmniej 200 podpisów mieszkańców gminy popierających projekt, pełnomocnik 

Komitetu przedkłada projekt Przewodniczącemu w formie pisemnej wraz z załącznikami o 

których mowa w ust. 3. 

2. Przedłożony projekt musi być zgodny ze wzorem o którym mowa w § 2 ust. 2 i zawierać: tytuł 

uchwały, podstawę prawną, przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały, 

wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie 

uchwały, uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały. 

3.  Do projektu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) uchwałę Komitetu o wyborze pełnomocnika i jego zastępcy o ile została podjęta; 

 3) listę o której mowa w § 2 ust. 3 zawierającą co najmniej 200 podpisów mieszkańców. 

§ 6. 

1. Przewodniczący niezwłocznie kieruje projekt do Wójta Gminy. 

2. Wójt Gminy dokonuje wstępnej weryfikacji projektu pod względem formalnym, prawnym, 
finansowym lub w razie konieczności technicznym, wciągu 14 dni od dnia otrzymania 
projektu. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu czy: 

  1) projekt oraz załączniki o których nowa w § 5 ust. 3 spełniają wymagania określone w  



 § 5 ust. 2; 

  2) przedmiot projektu pozostaje w kompetencji Rady; 

  3)przedmiot projektu jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

  4) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem finansowym; 

  5) projekt jest spójny z zadaniami własnymi oraz dokumentami strategicznymi Gminy; 

  6) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym lub    

 technologicznym. 
3.  Wyniki weryfikacji o której mowa w ust. 2 wraz z projektem, Wójt przekazuje 

Przewodniczącemu na piśmie w terminie 5 dni od daty dokonania weryfikacji w celu 
nadania mu dalszego biegu. 

4.   Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika Komitetu o wyniku weryfikacji, o której mowa 
w ust. 2; 

5.   W przypadku złożenia projektu popartego przez mniej niż 200 mieszkańców, 
Przewodniczący pozostawia projekt bez rozpoznania, o czym zawiadamia pełnomocnika 
Komitetu. 

§ 7 . 

Przewodniczący zawiadamia pełnomocnika Komitetu o terminie posiedzeń właściwych komisji 
oraz terminie obrad sesji Rady, na których będzie rozpatrywany projekt. 

§ 8 . 

Jeżeli projekt uchwały spełnia wymogi określone w tym regulaminie i ustawie o samorządzie 
gminnym , to staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak 
nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. 

§ 9 . 

1. Projekt uchwały z uzasadnieniem zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, wraz z 

informacją o zawiązaniu się Komitetu, jak również terminami posiedzeń i sesji, o których mowa w § 7. 

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez komitet również w 
innych formach niż określona w ust. 1, które w szczególności polegają na wyłożeniu projektu uchwały 
wraz z uzasadnieniem w siedzibie Komitetu lub powszechnie dostępnych miejscach publicznych, 
opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek, prowadzeniu otwartych spotkań z 
mieszkańcami gminy za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych 
form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych. 

3. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej obejmuje w szczególności: 

1) przybliżenie mieszkańcom gminy idei, zasad i warunków wnoszenia projektów w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

2) zachęcanie mieszkańców gminy do składania propozycji projektów; 

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach głosowania nad projektami; 

§ 10.  

Projekt uchwały w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w 

trakcie kadencji Rady Gminy, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy 

następnej kadencji bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu uchwały. 



      Załącznik Nr 1 do Regulaminu Obywatelskiej   

     Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój 

 

 

Projekt w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój 

z dnia ………………….. 20… r. 

 

UCHWAŁA  NR ……………… 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

z dnia ………….. 20… r 

 

w sprawie ……………………………………  (wpisać dokładny tytuł uchwały)…………….. 

 

Na podstawie …………………………………. ( wpisać podstawę prawną )………………… 

 

uchwala się co następuje: 

§ 1. 

(treść uchwały ujęta w paragrafy) 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się (…………….) 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie ……………………………….( określić termin wejścia w życie) 

 

 

       ……………………………………………… 

       ( czytelny podpis członków Komitetu lub osób go   

      reprezentujących) 

 

Uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Załącznik Nr 2 do Regulaminu Obywatelskiej   

     Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój 

 

 

LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC-ZDRÓJ POPIERAJĄCA PROJEKT UCHWAŁY W 

RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ 

 

Tytuł projektu uchwały 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia podpisu jestem mieszkańcem gminy Solec-Zdrój w myśl art. 25 

Kodeksu Cywilnego* 

 

L.P. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  Czytelny podpis 

    

    

    

    

    

    

 

(Należy dołączyć w oryginale listę w takiej samej formie, z nadaniem kolejnych numerów 

porządkowych) 

 

 

 

         ……………………………… 

          (podpis pełnomocnika ) 

 

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 

 

 

 



      Załącznik Nr 3 do Regulaminu Obywatelskiej   

     Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W 

GMINIE SOLEC-ZDRÓJ 

 

 

Tytuł projektu 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia podpisu jestem mieszkańcem gminy Solec-Zdrój w myśl art. 25 

Kodeksu Cywilnego* i tworzę Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej gminy Solec-Zdróju. 

LP Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr tel lub e-mail podpis 

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 41 a nałożyła na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze 

uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uchwała realizuje ten obowiązek. 


