
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.044.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach  w sprawie szczegółowych 
zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty - załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji:

od dnia 14.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r.

§ 3. Forma konsultacji:

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia 
opinii, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w czasie trwania konsultacji w formie 
elektronicznej na adres e-mail:  radam @pyskowice.pl lub pisemnej, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu opinii do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji:

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl       w zakładce "Organizacje pozarządowe"- "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych" - "Konsultacje w 2019 roku",

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce "Prawo lokalne" - 
"Zarządzenia Burmistrza Miasta",

3) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji:

Biuro Rady Miejskiej, tel. 32/332 60 60; 32/332 60 61

§ 6. Inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji:

1) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje,

2) protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji 
określonej w zarządzeniu na stronie internetowej www.pyskowice.pl      w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych" - "Konsultacje w 2019 roku".

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Biura Rady Miejskiej.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Projekt

z dnia  13 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 oraz art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą 
nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice, 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne 
wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Burmistrzu Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Pyskowice;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pyskowicach;

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyskowicach;

4) Komitecie - należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej;

5) mieszkańcu lub mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańca lub mieszkańców Miasta Pyskowice 
posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej w Pyskowicach.

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem inicjatywy uchwałodawczej, jej rozpowszechnianiem 
i promocją, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. 
Komitet może występować pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców.

§ 4. 1. Po utworzeniu Komitetu, Komitet może:

1) informować obywateli o inicjatywie uchwałodawczej oraz miejscu jej udostępnienia do publicznego 
wglądu;

2) rozpocząć zbieranie podpisów osób popierających projekt uchwały;

3) rozpocząć promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.044.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 lutego 2019 r.
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2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet 
jej  treści oraz może być prowadzona w każdej formie prawnie dopuszczonej, w szczególności poprzez:

1) organizowanie spotkań z mieszkańcami;

2) rozprowadzanie plakatów, ulotek dotyczących inicjatywy uchwałodawczej;

3) promowanie inicjatywy za pomocą internetu, w tym mediów społecznościowych.

§ 5. 1. Komitet zawiadamia Radę o utworzeniu Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę Komitetu;

2) nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, daty urodzenia członków Komitetu;

3) tytuł inicjatywy uchwałodawczej.

§ 6. 1. Komitet wnosi do Rady projekt uchwały wraz z załączonym wykazem mieszkańców popierających 
projekt uchwały. 

2. Projekt uchwały wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 1 może być złożony jednocześnie 
z zawiadomieniem  o utworzeniu Komitetu.

3. Osoba popierająca projekt uchwały podaje w wykazie swoje imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, 
adres zamieszkania oraz składa własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu winna znajdować się nazwa 
Komitetu oraz tytuł inicjatywy uchwałodawczej, której osoba udziela poparcia.

§ 7. Rada może wystąpić do Burmistrza  Miasta o weryfikację, czy osoby tworzące Komitet oraz osoby 
ujęte w wykazie są mieszkańcami  miasta Pyskowice w rozumieniu § 2 pkt 5 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać:

1) podstawę prawną;

2) tytuł uchwały;

3) tekst merytoryczny uchwały;

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;

5) termin wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały można dołączyć uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały oraz 
informację o materiałach źródłowych, związanych z projektowaną uchwałą, umożliwiających zapoznanie się 
z zagadnieniami, których dotyczy uchwała.

§ 9. 1. Przewodniczący Rady informuje Komitet o miejscu i terminie obrad Rady lub odpowiedniej komisji 
poświęconych rozpatrywaniu obywatelskiej  inicjatywy uchwałodawczej.

2. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 
kadencji rady, w której został złożony, jest rozpatrywany przez radę następnej kadencji, bez potrzeby 
ponownego wniesienia projektu uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz 
Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Określenie przez Radę szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest
wypełnieniem przepisu art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten
stanowi, że to rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Art. 41a został dodany do ustawy o samorządzie gminnym przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r.
o  zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

1) Projekt uchwały w sprawie:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2) Nazwa organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3) Dane teleadresowe (adres, nr telefonu, e-mail) organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację pozarządową, a także funkcja jaką w niej pełni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5) Wskazanie (na podstawie celów i zadań statutowych), że konsultowany projekt uchwały dotyczy działalności
statutowej organizacji pozarządowej:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6) Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7) Jeżeli proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały wiążą się z poniesieniem środków finansowych
szczegółowe wskazanie rodzaju kosztów, liczbę jednostek, koszty jednostkowe, koszty całkowite, itp.:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.044.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 lutego 2019 r.
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