
 

 

UCHWAŁA NR IX/117/19 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 22 maja 2019 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 2019 r.  

poz. 506) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nysa; 

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

3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy. 

§ 2. W celu zrealizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy Gminy w liczbie  

co najmniej 5 mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 3.1. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się Radę w formie pisemnej, 

wskazując przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz adres, na który można przesyłać korespondencję 

kierowaną do komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 

2. W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej mogą zostać wskazane imiona, 

nazwiska oraz adresy do korespondencji osób uprawnionych do reprezentowania komitetu inicjatywy 

uchwałodawczej. 

§ 4.1. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać: 

1) tytuł (przedmiot) uchwały; 

2) podstawę prawną uchwały; 

3) postanowienie merytoryczne, tj. przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały; 

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 

5) określenie sposobu ogłoszenia uchwały; 

6) określenie terminu wejścia w życie uchwały. 

2. Do projektu uchwały winny zostać dołączone: 

1) uzasadnienie projektu uchwały zawierające wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały, 

w tym ewentualnych wydatków z budżetu Gminy; 
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2) wykaz podpisów co najmniej 300 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, 

występujących z projektem uchwały, zawierający ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Wykaz 

sporządza się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

§ 5. Projekt uchwały wnosi się w formie: 

1) pisemnej – na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa; 

2) elektronicznej – na adres: nysa@www.nysa.pl. 

§ 6. Przewodniczący Rady rejestruje projekt uchwały i zamieszcza informację o jego przyjęciu  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7.1. W terminie 14 dni od złożenia projektu uchwały Przewodniczący Rady weryfikuje złożony projekt  

w zakresie terminowości złożenia i kompletności. 

2. W przypadku niespełnienia przez złożony projekt uchwały wymogów formalnych określonych w § 4 

niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady wzywa komitet inicjatywy uchwałodawczej do usunięcia tych 

braków w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu. 

§ 8.1. Po pozytywnej weryfikacji projektu uchwały Przewodniczący Rady przekazuje projekt uchwały 

Burmistrzowi celem uzyskania opinii: 

1) formalno-prawnej, o prawidłowości sporządzenia projektu uchwały i jego zgodności z prawem; 

2) finansowej, o skutkach projektu uchwały dla budżetu Gminy. 

2. Burmistrz w terminie 14 dni przekazuje Przewodniczącemu Rady opinię o projekcie uchwały. 

§ 9. Przewodniczący Rady informuje komitet inicjatywy uchwałodawczej o treści opinii, o których mowa  

w § 8 niniejszej uchwały, terminie posiedzenia komisji Rady, podczas której projekt będzie opiniowany oraz  

o terminie sesji Rady, której przedmiotem obrad będzie zgłoszony projekt uchwały. 

§ 10. Komitet lub osoby wskazane do reprezentowania komitetu, mają prawo do prezentacji projektu 

uchwały oraz wypowiadania się na jego temat na posiedzeniu komisji i sesji Rady, których przedmiotem jest 

zgłoszony projekt uchwały. 

§ 11. Zakończenie postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej następuje z chwilą 

podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę. 

§ 12. Projekt uchwały może być promowany w każdy sposób dopuszczony przez przepisy prawa,  

w szczególności poprzez: 

1) zamieszczanie informacji o projekcie uchwały w sieci Internet; 

2) organizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały; 

3) rozsyłanie materiałów promocyjnych do mieszkańców Gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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