
 

 

UCHWAŁA NR 30/III/2018 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 13 grudnia 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 ze zm.) 

na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu 

i  Bezpieczeństwa, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 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 Miasta Rybnika.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet inicjatywy uchwałodawczej; 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Rybnika; 

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika; 

4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Rybnika; 

5) mieszkańcu lub mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańca lub mieszkańców Miasta Rybnika 

posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta Rybnika. 

§ 3. 1. Projekt uchwały jest wnoszony do Rady przez Komitet albo osoby uprawnione do reprezentowania 

Komitetu, jeżeli Komitet korzysta z uprawnienia do wyznaczenia takich osób wraz z wykazem, o który mowa 

w ust. 2. 

2. We wniosku Komitet wskazuje: 

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

2) nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, daty urodzenia osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu, 

jeżeli Komitet korzysta z uprawnienia do wyznaczenia takich osób 

i załącza do wniosku wykaz mieszkańców oraz projekt uchwały, o których mowa odpowiednio 

w ust. 3 i 4. 

3. Wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały zawiera następujące dane: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, datę urodzenia, własnoręczny podpis. 
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4. Projekt uchwały: 

1) musi zostać poparty przez przynajmniej 300 mieszkańców; 

2) powinien spełniać wymogi określone w § 25 uchwały 29/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika, z tym zastrzeżeniem, że projekt uchwały będącej 

aktem prawa miejscowego powinien spełniać również wymogi określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 

5. Przewodniczący Rady może przekazać wykaz, o którym mowa w ust. 2 do Prezydenta celem weryfikacji 

czy osoby ujęte w wykazie są mieszkańcami w rozumieniu § 2 pkt 5 niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców. 

2. O utworzeniu Komitetu można zawiadomić Przewodniczącego Rady wskazując nazwiska, imiona, 

adresy zamieszkania, daty urodzenia członków Komitetu oraz osób uprawnionych do reprezentowania 

Komitetu, jeżeli Komitet korzysta z uprawnienia do wyznaczenia takich osób. 

§ 5. 1. Komitet może korzystać w swojej działalności ze wszystkich prawem dopuszczalnych form 

promocji. 

2. Materiały wykorzystane w ramach promocji powinny zawierać oznaczenie Komitetu, od którego 

pochodzą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.  

§ 7. Traci moc uchwała nr 850/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11  października 2018 r. w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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