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§ 13
Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:
1) Przewodniczący Rady,
2) komisje,
3) co najmniej 5 radnych,
4) Prezydent,
5) grupa co najmniej 200 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Miasta Sopotu.
§ 14
1. Przed rozpoczęciem zbierania podpisów, mieszkańcy mają prawo zwrócić się do
Przewodniczącego Rady z wnioskiem o sprawdzenie projektu uchwały pod względem
formalno-prawnym.
2. Przewodniczący Rady rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia złożenia go. Decyzja Przewodniczącego Rady może być odmowna i wymaga wówczas
podania pisemnego uzasadnienia.
§ 15
1. Procedurę rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej na wniosek mieszkańców rozpoczyna
zgłoszenie Przewodniczącemu Rady:
a) projektu uchwały,
b) listy od 3 do 15 mieszkańców, zwanych dalej „grupą inicjatywną”, zawierającej
następujące dane – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL,
c) danych pełnomocnika grupy inicjatywnej oraz jego zastępcy, zawierających imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu.
2. Projekt uchwały oraz imiona i nazwiska członków grupy inicjatywnej są niezwłocznie
publikowane na stronie internetowej Miasta Sopotu.

3. W terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnik
grupy inicjatywnej przekłada Przewodniczącemu Rady listę osób popierających inicjatywę
uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, nazwisko, PESEL,
podpis, datę złożenia podpisu oraz oświadczenia osób popierających inicjatywę
uchwałodawczą zawierające zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji projektu uchwały, zgłoszonego w tym trybie, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz.U. Nr 101,
poz.926 z póź. zm.). W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być
umieszczony zapis określający przedmiot uchwały.
4. Udzielenie poparcia projektowi uchwały upoważnia grupę inicjatywną do pełnej
reprezentacji w pracach uchwałodawczych, a w szczególności do wnoszenia poprawek do
projektu uchwały oraz do ewentualnego wycofania go.
§ 16
1. Po otrzymaniu listy podpisów, o której mowa w § 15 ust. 3, Przewodniczący Rady
niezwłocznie:
a) kieruje listę podpisów do Prezydenta, który, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania jej,
sprawdzą listę pod względem wymaganej liczby podpisów oraz spełnienia kryterium
posiadania czynnego prawa wyborczego do Rady Miasta Sopotu,
b) kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez Prezydenta,
c) występuje o zaopiniowanie projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.
2. Jeżeli projekt uchwały nie zawiera wymaganej liczby podpisów osób posiadających czynne
prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu lub nie spełnia wymogów formalno-prawnych,
Przewodniczący Rady wzywa grupę inicjatywną do usunięcia uchybień. W terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania od Przewodniczącego Rady, grupa inicjatywna może zebrać
brakujące podpisy lub złożyć poprawiony projekt uchwały.
3. Jeżeli grupa inicjatywna kwestionuje konieczność wprowadzenia zmian formalnoprawnych w projekcie uchwały, o skierowaniu projektu uchwały do dalszych prac lub o
odrzuceniu wniosku ze względów formalnych decyduje Rada Miasta na najbliższej sesji.
4. Projekt uchwały nie zawierający uchybień, o których mowa w ust. 2 lub zaakceptowany
przez Radę Miasta, kierowany jest do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję.
5. Wnoszenie poprawek do projektu uchwały zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców nie
wymaga ponownego zbierania podpisów przez grupę inicjatywną, jeżeli poprawki nie
zmieniają głównej intencji projektu.
6. Decyzję odnośnie niezgodności poprawek z główną intencją projektu uchwały podejmuje
przedmiotowa Komisja, zwykłą większością głosów.
7. Wnoszenie poprawek do projektu uchwały przez grupę inicjatywną lub wycofanie go
wymaga zgody co najmniej 2/3 członków grupy inicjatywnej.

8. Projekt uchwały zgłoszony z inicjatywy mieszkańców jest rozpatrywany przez Radę w
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia Przewodniczącemu Rady listy
podpisów, o której mowa w § 15 ust. 3.
9. Pełnomocnik grupy inicjatywnej ma prawo przedstawić projekt na sesji.
10. Rada może przyjąć projekt uchwały bez poprawek, z poprawkami, po wyrażeniu zgody
przez grupę inicjatywną, odrzucić go lub skierować do grupy inicjatywnej celem
uzupełnienia.
11. Grupa inicjatywna może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż
do czasu zarządzenia głosowania przez przewodniczącego obrad.

