
UCHWAŁA NR IV/65/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, 
wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Grupa co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta Katowice, 
może wystąpić do Rady Miasta Katowice z inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów na wykazie 
osób udzielających poparcia projektowi uchwały.

§ 2. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których obowiązujące przepisy prawa zastrzegają 
wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

2. Projekt uchwały powinien odpowiadać zasadom techniki prawodawczej, wymogom Statutu miasta 
Katowice i obowiązujących przepisów prawa. W szczególności powinien zawierać:

a) tytuł,

b) podstawę prawną,

c) merytoryczną treść,

d) określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały oraz termin jej wykonania, o ile jest to 
konieczne,

e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,

f) uzasadnienie, faktyczne i prawne.

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów osób wymienionych w § 1 popierających projekt, 
wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej "Komitetem". Komitet występuje pod nazwą 
uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów 
miasta Katowice i złożyły pisemne oświadczenie o przystapieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik wskazany w pisemnym oświadczeniu wszystkich 
osób tworzących Komitet.

4. Pełnomocnik Komitetu informuje Radę Miasta Katowice o utworzeniu Komitetu, przekazując mu 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

§ 4. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, 
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających 
projekt uchwały może rozpocząć się po złożeniu Radzie Miasta Katowice oświadczenia, o którym mowa w § 3 
ust. 3.

3. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§ 5. 1. Mieszkaniec miasta Katowice udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie osób 
udzielających poparcia projektowi uchwały, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis.
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2. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na każdej stronie wykazu zamieszcza się tytuł 
projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają poparcia.

3. W miejscu zbierania podpisów osób winien być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 6. Pełnomocnik Komitetu składa Radzie Miasta Katowice projekt uchwały z załączonymi wykazami 
podpisów, o których mowa w § 5 ust. 1, nie później niż 3 miesiące od daty złożenia Radzie Miasta Katowice 
oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały z wykazami podpisów mieszkańców do Prezydenta 
Miasta Katowice celem weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały w rejestrze 
wyborców, a także wydania opinii, w tym prawnej.

2. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do właściwej komisji Rady Miasta Katowice celem 
zaopiniowania.

§ 8. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż określona ustawowo, 
Rada Miasta Katowice pozostawia projekt uchwały bez nadania biegu.

§ 9. W pracach Rady Miasta Katowice nad projektem uchwały Komitet reprezentuje Pełnomocnik, 
z zachowaniem zasad obowiązujących w Statucie miasta Katowice.

§ 10. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w 
trakcie kadencji Rady Miasta Katowice, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Miasta 
Katowice następnej kadencji.

§ 11. Komitet ulega rozwiązaniu w przypadku:

- pozostawienia projektu uchwały bez nadania biegu,

- w przypadku bezskuteczego upływu terminu, o którym mowa w § 6,

- zakończenia postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub nie podjęcia uchwały przez Radę.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice i Prezydentowi Miasta 
Katowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr IV/65/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 stycznia 2019 r.

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY 
W SPRAWIE..............................................

L.p. Imię (imiona) i nazwisko adres zamieszkania numer ewidencyjny 
PESEL

Podpis
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