
UCHWAŁA NR XX/121/2020 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

dotycząca zmiany uchwały 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 2020r. poz. 713) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/105/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. 
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 
wprowadza się następujące zmiany:  
᠆ w § 2 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:  

„5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w pkt 4 złożona liczba 
podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana Wójt Gminy Łączna 
wskazuje braki we wniosku i zawiadamia o tym fakcie osoby wskazane przez komitet 
inicjatywny. 

6. W przypadku stwierdzenia, że projekt uchwały nie spełnia wymagań, o których 
mowa w pkt 1 Wójt Gminy Łączna wzywa osoby wskazane przez komitet inicjatywy 
uchwałodawczej do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniesionego wniosku o podjęciu 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej bez rozpatrzenia. 

7. Pozostawienie wniosku o podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej bez 
rozpatrzenia, wymaga podjęcia przez Radę Gminy Łączna stosownej uchwały.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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UZASADNIENIE

Zawiadomieniem PNK.I.4131.91.2020 z dnia 29 czerwca 2020r Wojewoda
Świętokrzyski wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XIX/105/2020 Rady
Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. 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.

Wątpliwości budziła treść § 2 ust. 7. Przedstawiony projekt uchwały w pełni
uwzględnia uwagi organu nadzoru Wojewody.

Zgodnie ze znowelizowaną 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.

W związku z powyższym projekt uchwały wypełnia w/w delegację ustawową i podjęcie

uchwały jest w pełni zasadne.
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