
UCHWAŁA NR V/60/3/2018
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie występowania mieszkańców województwa śląskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

Na podstawie art. 89 a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

2) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał;

3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;

4) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców 
województwa śląskiego.

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promocją, 
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców województwa śląskiego zgłaszających projekt uchwały, 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 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, posiadających czynne prawa wyborcze do Sejmiku 
Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Sejmikiem”, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do 
komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Komitet podaje adres poczty 
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3. Komitet zawiadamia o jego utworzeniu Przewodniczącego Sejmiku, przekazując mu oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, 
wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

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

§ 4. 1. Promocja inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści 
projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
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2. Promocję inicjatywy uchwałodawczej można prowadzić od dnia przyjęcia przez Przewodniczącego 
Sejmiku zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

3. Zabrania się prowadzenia promocji inicjatywy uchwałodawczej:

1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;

2) na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;

3) na terenie szkół wobec uczniów.

4. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu, od którego pochodzą.

5. Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od komitetu upubliczniony i utrwalony przekaz 
informacji mający związek z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 5. 1. Osobie zainteresowanej poparciem projektu uchwały należy udostępnić do wglądu tekst projektu 
uchwały.

2. Osoba popierająca projekt uchwały składa swój własnoręczny podpis na formularzu poparcia projektu 
uchwały.

3. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności czytelne dane:

1) imię i nazwisko;

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze województwa śląskiego;

3) oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Sejmiku;

4) oświadczenie o udzieleniu poparcia projektowi uchwały;

5) własnoręczny podpis.

4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

5. Podpisy popierające projekt uchwały można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający 
stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

6. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.

§ 6. Komitet przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku:

1) projekt uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej;

2) formularze, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 7. 1. Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie nadaje mu bieg zgodnie 
z przepisami ustawy o samorządzie województwa i Statutu Województwa Śląskiego.

2. Projekt uchwały nierozpatrzony z powodu zakończenia kadencji Sejmiku, rozpatruje Sejmik kolejnej 
kadencji.

§ 8. Wydatki związane z występowaniem mieszkańców województwa śląskiego z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą pokrywa komitet.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

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

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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