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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 241 i 242 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695 i 1298) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu wniosku z dnia 27 sierpnia  2020 r. (wpływ do tut. organu 03 września 2020 r.) 
złożonego przez Koordynatora ogólnopolskiego projektu Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz po 
zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Miejska 
w Gogolinie uznaje wniosek za zasadny. Uzasadnienie dotyczące sposobu jego załatwienia stanowi załącznik 
do uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania podmiotu 
wnoszącego wniosek o sposobie jego załatwienia.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie: 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 03  września  2020 r. wpłynął wniosek złożony przez 
Koordynatora ogólnopolskiego projektu Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 dotyczący podjęcia 
uchwały przez Radę Miejską w Gogolinie w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 
skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 07 września 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy 
przedmiotowego wniosku i zapoznano się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Komisja 
rozpatrując wniosek mając na uwadze zapisy art. 41a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z którymi Rada Miejska jest 
zobligowana do podjęcia uchwały określającej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym uznała, że postulat zawarty 
w wniosku należy rozpatrzeć pozytywnie i w efekcie Rada Miejska w Gogolinie powinna podjąć uchwałę 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

Ze względu na to, że przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie dotyczyło złożonej 
procedury obwarowanej przepisami prawa i wymagało specjalistycznej, merytorycznej i praktycznej wiedzy 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 8 września 2020r. przedkładając kserokopię wniosku zwróciła 
się do Burmistrza o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie i przedłożenie go Komisji. Stosowny 
projekt uchwały został przedłożony Komisji w dniu  11 września 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r.  dokonała analizy wskazanego wyżej projektu 
i zaopiniowała go pozytywnie. Projekt uchwały będący wynikiem prac legislacyjnych służb Burmistrza 
Gogolina i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przedłożony przez Komisję Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Gogolinie celem wprowadzenia go do porządku obrad Sesji. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji przyjęła przytoczone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji argumenty za własne 
i uznała złożony przez Koordynatora ogólnopolskiego projektu Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 
2.0 wniosek dotyczący podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Gogolinie w sprawie realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej za zasadny.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 03 września 2020 r. wpłynął wniosek złożony przez Koordynatora

ogólnopolskiego projektu Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 dotyczący podjęcia uchwały przez

Radę Miejską w Gogolinie w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r.

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniach 07.09.2020r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej

Komisji na którym Komisja dokonała analizy wniosku, a po zapoznaniu się z przepisami prawa

jednogłośnie uznała rozpatrywany wniosek za zasadny. Komisja podjęła również działania mające na celu

wypracowanie przy udziale właściwych służb Burmistrza Gogolina projektu uchwały w przedmiocie

szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

W świetle przedstawionych faktów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie

rozpatrywanego wniosku za zasadny i podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały według

przedstawionego projektu.
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