
 

 

UCHWAŁA NR LXXVI/2080/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, stanowiące za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi oraz Prezydentowi Mia-

sta Łodzi. 

§ 3. Przepisy uchwały stosuje się do kadencji organów Miasta Łodzi następujących po kadencji, w czasie 

której niniejsza uchwała została podjęta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2018 r.

Poz. 5645



Załącznik 

do uchwały Nr LXXVI/2080/18 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 października 2018 r. 

Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, w tym zasady 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2. Inicjatywa obywatelska może dotyczyć projektu uchwały w sprawie pozostającej w zakresie właściwo-

ści Rady Miejskiej w Łodzi. 

§ 3. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców Miasta Łodzi po-

siadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi i wpisanych do stałego rejestru 

wyborców Miasta Łodzi. 

§ 4. Obywatelski projekt uchwały, zwany dalej projektem, przygotowuje grupa co najmniej 5 mieszkańców 

Miasta Łodzi, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi i wpisanych do 

stałego rejestru wyborców Miasta Łodzi, stanowiąca Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zwa-

ny dalej komitetem. 

§ 5. Komitet wskazuje spośród członków komitetu pełnomocnika komitetu, uprawnionego do złożenia 

wniosku o podjęcie uchwały oraz prezentowania projektu uchwały. 

§ 6. Komitet może promować projekt w każdy prawnie dopuszczalny sposób. 

§ 7. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepi-

sami w sprawie zasad techniki prawodawczej. 

§ 8. Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) datę, tytuł uchwały i projektodawcę; 

2) podstawę prawną podjęcia uchwały; 

3) merytoryczną regulację będącą przedmiotem uchwały; 

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i źródła pokrycia wydatków związanych z jej 

realizacją, jeżeli wynika to z treści uchwały; 

5) rozstrzygnięcie dotyczące daty ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa; 

6) przepisy przejściowe i derogacyjne, jeżeli wynika to z treści uchwały; 

7) uzasadnienie. 

§ 9. Pełnomocnik komitetu składa wstępny projekt uchwały u Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

§ 10. Przewodniczący Rady w terminie dwóch dni roboczych kieruje do Prezydenta Miasta Łodzi wstępny 

projekt uchwały, w celu uzyskania w terminie 10 dni opinii prawnej do tego projektu. 

§ 11. Opinię, o której mowa w § 10, Prezydent  Miasta Łodzi niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu 

Rady oraz pełnomocnikowi komitetu. 
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§ 12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 10, pełnomocnik komitetu przedkła-

da Przewodniczącemu Rady: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 8; 

2) listę co najmniej 300 mieszkańców Miasta Łodzi, o których mowa w § 2 popierających przedkładany pro-

jekt, która winna zawierać ich: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL i podpisy oraz in-

formację o projekcie uchwały, której podpisy na liście dotyczą. 

§ 13. Projektowi uchwały wniesionemu po upływie terminu, o którym mowa w § 12 Przewodniczący Rady 

nie nadaje biegu, o czym informuje pełnomocnika komitetu. 

§ 14. Przewodniczący Rady przekazuje w terminie dwóch dni roboczych projekt i listę, o których mowa w 

§ 12, Prezydentowi Miasta Łodzi w celu: 

1) przeprowadzenia weryfikacji listy, o której mowa w § 12 pkt 2 pod kątem zgodności z rejestrem wybor-

ców; 

2) poddania projektu uchwały opinii prawnej. 

§ 15. Czynności, o których mowa w § 14, przeprowadza się w terminie 10 dni od dnia przekazania Prezy-

dentowi Miasta Łodzi projektu uchwały wraz z listą podpisów. 

§ 16. Przewodniczący Rady nie nadaje biegu projektowi uchwały, o czym niezwłocznie informuje pełno-

mocnika komitetu, jeżeli: 

1) weryfikacja listy, o której mowa w § 12 pkt 2 wykaże, że projekt nie uzyskał poparcia co najmniej  

300 mieszkańców, o których mowa w § 2; 

2) opinia prawna wykaże, że projekt uchwały jest niezgodny z prawem, w tym przedmiot regulacji nie pozo-

staje w kompetencji Rady Miejskiej w Łodzi lub nie zostały uwzględnione wnioski zawarte w opinii, o któ-

rej mowa w § 10. 
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