
UCHWAŁA NR ………….. 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą 

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Milanówek, posiadających czynne prawo wyborcze do 

organu stanowiącego Gminy Milanówek  może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 2. 

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także 

zbieraniem podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej 

zwany dalej Komitetem. 

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do 

organu stanowiącego Gminy Milanówek, które złożą oświadczenie według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały. 

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik Komitetu lub jego Zastępca, który 

reprezentuje Komitet w pracach nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach komisji Rady 

Miasta oraz sesjach Rady Miasta. 

4. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miasta o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej 

składając wniosek zawierający: 

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem Pełnomocnika Komitetu i jego 

Zastępcy, 

2) projekt uchwały, 

3) listę osób popierających inicjatywę zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

PESEL, podpis. Według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.  Na każdej karcie 

zawierającej podpisy osób popierających projekt musi znajdować się tytuł projektu 

uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 3. 

Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) tytuł i przedmiot uchwały, 

2) aktualnie obowiązującą podstawę prawną, 

3) regulacje sprawy będącej przedmiotem uchwały (treść uchwały), 

4) określenie źródła finansowania, o ile wywołuje ona skutki finansowe, 

5) wskazanie organu odpowiadającego za wykonanie uchwały, 

6) sposób ogłoszenia uchwały,  

7) termin wejścia w życie uchwały,  

8) uzasadnienie. 

 



 

 

§ 4. 

1. Przewodniczący Rady Miasta kieruje wniosek do Burmistrza o weryfikację formalną liczby 

prawidłowo złożonych podpisów poparcia projektu uchwały. 

2. Burmistrz w terminie do 7 dni przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta informację czy 

wniosek uzyskał wymaganą w ustawie o samorządzie gminnym liczbę podpisów poparcia 

§ 5. 

1. W przypadku złożenia wniosku spełniającego wymogi określone niniejszą uchwałą 

Przewodniczący Rady Miasta wprowadza projekt uchwały wraz z wymaganymi opiniami 

przewidzianymi dla uchwał w Statucie, w szczególności opinią właściwej Komisji, opinią 

prawną oraz opinią Skarbnika jeśli projekt uchwały rodzi skutki finansowe na posiedzenie Rady 

Miasta. 

2. W przypadku złożenia wniosku spełniającego wymogi określone niniejszą uchwałą  

Przewodniczący Rady Miasta informuje Komitet o przyjęciu projektu uchwały a także o miejscu 

i terminie sesji Rady Miasta i jej komisji, poświęconych rozpatrywaniu projektu uchwały 

zgłoszonego przez Komitet. 

§ 6. 

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub któregokolwiek z innych elementów projektu 

uchwały Przewodniczący Rady Miasta wzywa Pełnomocnika Komitetu do uzupełnienia projektu 

uchwały w terminie 21 dni od daty doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli w ciągu 21 dni od doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, projekt uchwały nie 

zostanie uzupełniony pozostawia się go bez rozpatrzenia. 

§ 7. 

1. Promocja  obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej służy  przedstawieniu  i wyjaśnieniu  

przez  Komitet  treści projektu, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Rada   Miasta   promuje   obywatelskie   inicjatywy  uchwałodawcze   w szczególności   poprzez   

publikowanie informacji  związanych   z przebiegiem   obywatelskiej   inicjatywy  

uchwałodawczej   w Biuletynie   Informacji Publicznej Gminy Milanówek. 

 

§ 8. 

Projekt uchwały przyjęty zgodnie z § 5, a nierozpatrzony z powodu zakończenia kadencji Rady 

Miasta, rozpatruje Rada Miasta w nowej kadencji 

§ 9. 

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

Mazowieckiego. 

  

Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

Janina Moława 

  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …….. Rady Miasta Milanówka z dnia …………….. 

OŚWIADCZENIE 

o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Milanówka uchwały  w sprawie: 

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Milanówek i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 

rozpatrzenia projektu uchwały. Oświadczam również, że otrzymałem oraz zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną zgodną z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania PESEL Podpis 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występują:   

 

Pełnomocnik:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 

 

 

Zastępca pełnomocnika:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 



Załącznik Nr 2 do uchwały …………..Rady Miasta Milanówka z dnia ………………. 

 

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 

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

(pełna nazwa projektu uchwały)
*
 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Milanówek i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 

rozpatrzenia projektu uchwały.  

 

Oświadczam również, że otrzymałem oraz zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną zgodną z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Lp. 
 

Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania PESEL Podpis 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

   

 

* Na każdej karcie zawierającej podpisy osób popierających projekt musi znajdować się tytuł projektu uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia. 

 



UZASADNIENIE 

 

Art. 41a. Ustawy o samorządzie gminnym wprowadza obywatelską inicjatywę uchwałodawczą 

jednocześnie w ust. 5 wskazując iż to na radzie gminy spoczywa obowiązek określenia w formie 

uchwały zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Regulamin Rady Miasta Milanówka będący załącznikiem nr 3 do Statutu Miasta Milanówka w § 15 

ust 1. pkt 6 również wskazuje na możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą grupy 200 

mieszkańców osiadających czynne  prawa wyborcze, zgodnie z  zasadami określonymi odrębną 

uchwałą Rady. 

Wobec braku takowej uchwały Rada Miasta Milanówka uznaje za zasadne jej podjęcie w celu 

zapewnienia mieszkańcom możliwości podjęcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będącej 

przejawem rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym Państwie prawa. 

 


