
Uchwała Nr ….. / …..  / 2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia ….......................

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art.  41a ust.  5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 z późn. zm.) - Rada Miejska w Opolu Lubelskim
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Grupa  mieszkańców  Gminy  Opole  Lubelskie,  licząca  co  najmniej  200  osób,

posiadających  czynne  prawo  wyborcze  do  Rady  Miejskiej  w  Opolu  Lubelskim,  może
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 2. 
1.  Projekt  uchwały  mieszkańców  gminy przygotowuje  Komitet  Inicjatywy
Uchwałodawczej.
2.  Komitet  tworzy  grupa  co  najmniej  3 mieszkańców  gminy,  którzy  złożą  pisemne
oświadczenie  o  przystąpieniu  do  Komitetu,  zawierające  imię  (imiona),  nazwisko,  adres
zamieszkania.
3. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy w
Opolu Lubelskim najpóźniej na 14 dni od dnia utworzenia Komitetu.
4. Komitet ma prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac
w organach gminy (rada miejska, komisje).

§ 3. 
1. Projekt  uchwały zgłoszony  w ramach obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej składa
się  do  Rady  Miejskiej  w  Opolu  Lubelskim  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Opolu
Lubelskim w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę e-puap.
2.  Składane  w ramach obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej  projekty  uchwał muszą
zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania,
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
6) uzasadnienie do projektu uchwały, wyjaśniające cel jej podjęcia.
3. Do projektu należy załączyć:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu,
2)  wykaz  podpisów  mieszkańców  popierających  projekt  uchwały,  zawierający  imię  i
nazwisko mieszkańca gminy,  adres zamieszkania i  własnoręczny podpis; wykaz, o którym
mowa wyżej na każdej stronie winien zawierać tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika
Komitetu - o ile został ustanowiony lub dane osób uprawnionych do jego reprezentowania,
3) zgodę na przetwarzania danych osobowych, określoną w odrębnych przepisach.



§ 4. 
1. Zgłoszony projekt uchwały przekazywany jest niezwłocznie Burmistrzowi Opola
Lubelskiego.  Burmistrz dokonuje  wstępnej  weryfikacji  projektu,  w  szczególności  pod
względem finansowym lub w razie konieczności, technicznym.
2. Projekt podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym
i inne organy, o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne oraz publikacji na
stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Po weryfikacji przez Burmistrza Opola Lubelskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Opolu Lubelskim zawiadamia pełnomocnika Komitetu - o ile został ustanowiony lub osoby
uprawnione do reprezentowania Komitetu, o terminie posiedzeń komisji oraz terminie obrad
sesji rady, na których będzie rozpatrywany projekt.

§ 5. 
Projekt uchwały, po zaopiniowaniu przez Burmistrza Opola Lubelskiego, radcę prawnego i
komisje staje się przedmiotem obrad najbliższej sesji, jednak nie później niż po upływie 3
miesięcy od dnia złożenia projektu.

§ 6. 
Projekt  uchwały  zgłoszony  w  ramach  obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej  może
zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.

§ 7. 
Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady
Gminy w Opolu Lubelskim pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione
do  reprezentowania  Komitetu  lub  w  przypadku  niewskazania  takich  osób,  wszystkich
członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 8. 
1.  Celem  promocji  obywatelskich  inicjatyw  uchwałodawczych  jest  w  szczególności
upowszechnienie wśród mieszkańców gminy wiedzy o:
1) prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz sposobie i trybie korzystania z
tego prawa,
2)  wielu potencjalnych  możliwościach  m.in.  w zakresie  korzyści  dla  mieszkańców  oraz
rozwoju  gminy  jakie  daje  korzystanie  przez  mieszkańców z  obywatelskich  inicjatyw
uchwałodawczych.
2.  Mając  na uwadze cel, o którym mowa w ust. 1  określa się, że  promocja  szczególności
może polegać na przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczeniu tych materiałów
w miejscach  dostępnych  dla  mieszkańców,  np. w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim
oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
3.  Mieszkańcy  gminy mogą  uzyskać  informacje  na  temat  obywatelskich  inicjatyw
uchwałodawczych w szczególności:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
3) w Biurze Rady Miejskiej lub w sekretariacie Burmistrza Opola Lubelskiego.



§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 10. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska
inicjatywa  uchwałodawcza.  Zgodnie  z  art.  41a  wskazanej  ustawy  grupa  mieszkańców  gminy
posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską
inicjatywą,  tj.  złożyć  projekt  uchwały  w  określonej  tematyce.  Liczebność  grupy mieszkańców
występującej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą określa ustawa o samorządzie gminnym.
Projekt uchwały zgłoszony w ramach tej inicjatywy, będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady
na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia
projektu.  Przepisy  ustawy o  samorządzie  gminnym  nałożyły  na  radę  obowiązek  określenia  w
drodze  uchwały  szczegółowych  zasad  wnoszenia  inicjatyw  obywatelskich,  zasad  tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalnych wymogów jakimi muszą odpowiadać składane projekty. W związku z powyższym
podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


