
UCHWAŁA NR XXIX/425/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

Na podstawie art. 89a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z uchwałą Nr XV/310/15 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Zgodnie z przepisem art. 89a ustawy o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. 

poz. 1668) dającego inicjatywę uchwałodawczą grupie mieszkańców województwa, Sejmik 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały przyjmuje szczegółowe zasady: 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych; formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty.   

Uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego, określa sposób konsultowania aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z przepisem art. 89a ustawy o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. 

poz. 1668) dającego inicjatywę uchwałodawczą grupie mieszkańców województwa, Sejmik 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały przyjmuje szczegółowe zasady: 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych; formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty.   

W myśl § 3 ust. 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje przeprowadza się w celu 

poznania opinii podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 

Uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił w drodze uchwały 

Nr XV/310/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.  

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej stanowić będzie akt 

prawa miejscowego, zaś zakres jej regulacji jest istotny dla mieszkańców województwa. 

Zgodnie zaś z art. 4 ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) sferą zadań publicznych 

objętych działalnością pożytku publicznego jest upowszechnienie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej niewątpliwie w ten przedmiot 

się wpisuje. 

Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej jest niezbędne w celu przeprowadzenie konsultacji społecznych 

zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. 

 



5. Ocena skutków regulacji: 

Przyjęcie projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu, umożliwi 

przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

 

 

 

 

 

 


