
 

 

UCHWAŁA NR LXVII/604/2018 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego posiadających czynne prawo 

wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z obywatel-

ską inicjatywą uchwałodawczą.  

§ 2. 1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których obowiązujące prze-

pisy prawa zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów w zakresie występowania z inicjatywą uchwa-

łodawczą. 

2. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien odpowiadać 

obowiązującym przepisom prawa oraz wymogom Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

3. Wniesienie projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie stanowi przeszko-

dy do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców. 

4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 

kadencji Rady Miejskiej, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez po-

trzeby ponownego wniesienia. 

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, organizacją 

zbierania podpisów osób popierających projekt uchwały, a także innymi działaniami związanymi z promocją 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „Komi-

tetem”. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.  

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów 

miasta Tomaszowa Mazowieckiego i złożyły pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W imieniu i na rzecz Komitetu może występować pełnomocnik wskazany w pisemnym oświadczeniu 

wszystkich osób tworzących Komitet. 

4. Wszelkie wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet. 

5. Komitet ulega rozwiązaniu po zakończeniu procedury rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały. 

§ 4. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej o obywatelskiej inicjatywie uchwałodaw-

czej, wskazując przedmiot inicjatywy, pełną nazwę Komitetu, adres do korespondencji oraz inne dane do kon-

taktu. 
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2. Do zawiadomienia należy załączyć: 

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawierające dane osób tworzących Ko-

mitet; 

2) oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika reprezentującego Komitet podczas prac Rady Miejskiej, w przy-

padku jego powołania; 

3) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zawiadomieniu Przewodniczący Rady Miejskiej wzy-

wa Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w terminie 14 dni wskazując, na czym polegają uchybienia. Nie-

usunięcie wskazanych uchybień powoduje zwrot zawiadomienia. 

4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady Miejskiej 

występuje do Prezydenta Miasta w celu weryfikacji danych osób wskazanych w oświadczeniu o utworzeniu 

Komitetu w zakresie posiadania praw wyborczych, zaopiniowania projektu uchwały pod względem formalno-

prawnym, a także wyrażenia stanowiska co do możliwości finansowania działań będących przedmiotem inicja-

tywy. Czynności te trwają nie dłużej niż 30 dni. 

5. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 2, jak również w przypadku 

negatywnej weryfikacji uprawnień osób tworzących Komitet w zakresie praw wyborczych, Przewodniczący 

Rady Miejskiej odmawia nadania dalszego biegu sprawie. 

6. W przypadku braku zastrzeżeń formalno - prawnych do projektu uchwały i pozytywnej weryfikacji 

uprawnień osób tworzących Komitet, projekt uchwały wraz z informacją o utworzeniu Komitetu zamieszcza 

się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej informuje ponadto 

Komitet o możliwości zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały. 

§ 5. 1. Mieszkańcy miasta Tomaszowa Mazowieckiego udzielają poparcia projektowi uchwały składając 

własnoręczny podpis na liście osób udzielających poparcia inicjatywie. 

2. Od momentu zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

treść projektu uchwały nie może być zmieniona. 

3. Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do wglądu. 

4. Komitet zbiera podpisy na liście poparcia w formie tabeli, która powinna zawierać na każdej stronie tytuł 

obywatelskiego projektu uchwały, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własno-

ręczny podpis, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu obywatelski projekt uchwały. 

6. Podpisy poparcia mogą być zbierane w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkol-

wiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów. 

7. Wycofanie poparcia udzielonego obywatelskiemu projektowi uchwały jest nieskuteczne. 

§ 6. 1. Komitet prowadzi kampanię promocyjną służącą przedstawianiu i wyjaśnianiu treści obywatelskiego 

projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały może rozpocząć się po złożeniu zawiadomienia, o któ-

rym mowa w § 4. 

3. Komitety mogą promować swoje projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów prawa oraz za-

sad współżycia społecznego. 

§ 7. 1. Komitet wnosi projekt uchwały wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały 

do Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie nie później niż 60 dni od dnia przekazania przez Przewodni-

czącego Rady Miejskiej informacji, o której mowa w § 4 ust. 6 zdanie drugie. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej bez zbędnej zwłoki kieruje listę do Prezydenta Miasta w celu zweryfi-

kowania liczby podpisów i uprawnień w zakresie czynnego prawa wyborczego osób podpisanych. 
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3. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby podpisów osób uprawnionych pod projektem uchwa-

ły, a także stwierdzenia, że treść projektu lub uzasadnienia została zmieniona, Przewodniczący odmawia nada-

nia biegu projektowi uchwały. 

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 3, Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadza obywatelski pro-

jekt uchwały do porządku obrad najbliższej sesji i przekazuje go do zaopiniowania przez komisje Rady Miej-

skiej. 

§ 8. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej informuje Komitet o miejscu i terminie sesji Rady Miejskiej oraz 

posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, podczas których rozpatrywany jest obywatelski projekt uchwały. 

2. W pracach Rady Miejskiej nad projektem uchwały Komitet reprezentuje pełnomocnik wskazany przez 

Komitet, który ma prawo zabierać głos na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Miejskiej w sprawach doty-

czących projektu uchwały, w szczególności przedstawiając założenia i uzasadnienie obywatelskiego projektu 

uchwały. 

§ 9. Komitet ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1) odmowy nadania biegu projektowi uchwały; 

2) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

3) podjęcia uchwały lub nie podjęcia w wyniku przeprowadzonego głosowania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta, nie wcześniej jednak niż przed wejściem w 

życie art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432). 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Tomaszowa Mazowieckiego 

 

 

Krzysztof Kuchta 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/604/2018 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską  

Tomaszowa Mazowieckiego uchwały w sprawie: 

................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 

Lp. Nazwisko  

i imię (imiona) 

Adres zamieszkania  
(miejscowość, nazwa ulicy,  

nr domu, nr mieszkania) 
PESEL Podpis 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/604/2018 

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 

................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że na dzień  ...................................* posiadałam/em czynne prawo wyborcze do organów 

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 

Lp. Nazwisko  

i imię (imiona) 

Adres zamieszkania  
(miejscowość, nazwa ulicy,  

nr domu, nr mieszkania) 
PESEL Podpis 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

* data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zawiązaniu się Komitetu inicjaty-

wy uchwałodawczej i przystąpieniu do zbierania podpisów udzielających poparcia projektowi uchwały. 
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