
UCHWAEA NR LXXVI/2080/18 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 10 paidziernika 2018 r. 

w sprawie szczeg6lowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska 
w todz i  

uchwala, co nastqpuje: 

51.OkreSla siq szczeg6lowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw 
uchwatodawczych, stanowiqce zatqcznik do niniejszej uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w Lodzi oraz 
Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Przepisy uchwaly stosuje siq do kadencji organ6w Miasta todzi nastqpujqcych 
po kadencji, w czasie kt6rej niniejsza uchwata zostala podjqta. 

5 4. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 

omasz KACPRZA 
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Zalqcznik 
do uchwaiy Nr LXXVI/2080118 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 10 patdziernika 201 8 r. 

Szczeg6lowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych 

51.Okreila siq szczeg6lowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw 
uchwalodawczych, w tym zasady tworzenia komitetow inicjatyw uchwa~odawczych, zasady 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwatodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszq 
odpowiadad sktadane projekty. 

5 2. Inicjatywa obywatelska moze dotyczyC projektu uchwaly w sprawie pozostajqcej 
w zakresie wtaiciwoici Rady Miejskiej w todzi.  

5 3. Z inicjatywq podjgcia uchwaiy moze wystqpii grupa co najmniej 300 mieszkaric6w 
Miasta todzi  posiadajqcych czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w todzi 
i wpisanych do stalego rejestru wyborc6w Miasta todzi .  

5 4. Obywatelski projekt uchwaly, zwany dalej projektem, przygotowuje grupa 
conajmniej 5 mieszkancow Miasta todzi ,  posiadajqcych czynne prawo wyborcze 
w wyborach do Rady Miejskiej w todzi  i wpisanych do statego rejestru wyborc6w Miasta 
Lodzi, stanowiqca Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwakodawczej, zwany dalej 
komitetem. 

5 5. Komitet wskazuje spoSr6d czlonk6w komitetu petnomocnika komitetu, uprawnionego 
do ztozenia wniosku o podjqcie uchwaly oraz prezentowania projektu uchwaiy. 

8 6. Komitet moze promowad projekt w kazdy prawnie dopuszczalny spos6b. 

5 7. Projekt uchwaly powinien byd zredagowany w spos6b zgodny z powszechnie 
obowiqzujqcymi przepisami w sprawie zasad techniki prawodawczej. 

5 8. Projekt uchwaiy powinien zawieraC: 

1) datq, tytut uchwaly i projektodawcq; 

2) podstawq prawnq podjqcia uchwaly; 

3) merytorycznq regulacjq bqdqcq przedmiotem uchwaly; 

4) okreilenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaiy i ir6dla pokrycia wydatk6w 
zwiqzanych z jej realizacjq, jezeli wynika to z treici uchwaly; 

5) rozstrzygnigcie dotyczqce daty ogloszenia uchwaly, jezeli nie wynika ono z przepisow 
prawa; 

6) przepisy przejiciowe i derogacyjne, jezeli wynika to z treici uchwaty; 

7) uzasadnienie. 

5 9. Petnomocnik komitetu sktada wstqpny projekt uchwaiy u Przewodniczqcego Rady 
Miejskiej w todzi.  

5 10. Przewodniczqcy Rady w terminie dw6ch dni roboczych kieruje do Prezydenta 
Miasta todzi  wstqpny projekt uchwaiy, w celu uzyskania w terminie 10 dni opinii prawnej do 
tego projektu. 

5 1 1. Opiniq, o kt6rej mowa w 4 10, Prezydent Miasta todzi niezwlocznie przekazuje 
Przewodniczqcemu Rady oraz petnomocnikowi komitetu. 
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5 12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii, o ktorej mowa w 4 10, pelnomocnik 
komitetu przedklada Przewodniczqcemu Rady: 

1) projekt uchwaly spelniajqcy wymogi formalne okreilone w 5 8; 

2) list9 co najmniej 300 mieszkanc6w Miasta Lodzi, o kt61ych mowa w 5 2 popieraj4cych 
przedkladany projekt, kt6ra winna zawieraC ich: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, 
numery PESEL i podpisy oraz informacjq o projekcie uchwab, kt6rej podpisy na liicie 
dotyczq. 

5 13. Projektowi uchwaly wniesionemu po uplywie terminu, o kt6rym mowa 
w 5 12 Przewodniczqcy Rady nie nadaje biegu, o czym informuje pehomocnika komitetu. 

5 14. Przewodniczqcy Rady przekazuje w terminie dw6ch dni roboczych projekt i list?, 
o kt6rych mowa w 5 12, Prezydentowi Miasta Lodzi w celu: 

1) przeprowadzenia weryfikacji listy, o kthrej mowa w 4 12 pkt 2 pod kqtem zgodnoici 
z rejestrem wyborc6w; 

2) poddania projektn uchwaiy opinii prawnej. 

5 15. CzynnoSci, o kt6rych mowa w 5 14, przeprowadza sip w terminie 10 dni od dnia 
przekazania Prezydentowi Miasta Lodzi projektu uchwaly wraz z list4 podpis6w. 

4 16. Plzewodniczqcy Rady nie nadaje biegu projektowi uchwaly, o czym niezwlocznie 
informuje pelnomocnika komitetu, jezeli: 

1) weryfikacja listy, o kt6rej mowa w 5 12 pkt 2 wykaze, ze projekt nie uzyskat poparcia 
co najmniej 300 mieszkaric6w, o kt6rych mowa w 5 2; 

2) opinia prawna wykaie, ze projekt uchwaly jest niezgodny z prawem, wtym przedmiot 
regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady Miejskiej w Lodzi lub nie zostaly 
uwzglednione wnioski zawarte w opinii, o kt6rej mowa w $ 10. 
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