
UCHWAŁA NR V/43/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bierutowie;

3) Komisjach – należy przez to rozumieć stałe Komisje Rady Miejskiej w Bierutowie;

4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bierutowie;

5) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bierutowie;

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Bierutowa.

§ 3. 1. Grupa Mieszkańców licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, 
może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, 
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.

3. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, 
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. W ramach prowadzonej kampanii wszelkie materiały 
promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie podmiotu od którego pochodzą.

§ 4. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze 
do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, wskazując imię/imiona, nazwisko oraz adres 
zamieszkania. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady.

3. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby;

2) oświadczenia, o których mowa w ust. 1;

3) projekt uchwały.

4. W zawiadomieniu można wskazać osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac nad 
projektem uchwały, w tym na posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady.

§ 5. 1. Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały zawiera:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) proponowane uregulowania;

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały;

6) uzasadnienie z podaniem celu i potrzeby podjęcia uchwały.
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2. Do projektu uchwały należy dołączyć wykaz mieszkańców, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na liście, której wzór określa załącznik nr 2 do 
uchwały, obok swojego imienia/imion, nazwiska oraz adresu zamieszkania własnoręczny podpis. Każda strona 
wykazu musi zawierać informację o nazwie Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela 
poparcia.

§ 6. 1. Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady.

2. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, 
w tym także przez inny Komitet.

3. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 
kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby 
ponownego wniesienia projektu uchwały.

4. Mieszkańcy nie mają możliwości zwrócenia się do organów samorządowych o udzielenie pomocy prawnej 
w trakcie opracowywania projektu uchwały.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi zawiadomienie, o którym mowa w § 
4 uchwały w celu weryfikacji liczby wymaganych podpisów. Burmistrz dokonuje czynności sprawdzających 
w ciągu 14 dni.

2. Przewodniczący Rady podejmuje niezbędne czynności w celu zasięgnięcia opinii Burmistrza, Skarbnika, jak 
również innych osób, których opinia może być istotna dla podjęcia właściwej decyzji przez radnych w głosowaniu 
nad projektem uchwały, w tym w szczególności opinii, co do zgodności projektu uchwały z przepisami prawa.

3. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje Radę o wszelkich brakach formalnych zawiadomienia.

4. Rada odrębną uchwałą wzywa Komitet do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania pod rygorem odmowy nadania biegu projektowi uchwały.

5. Złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały podlega niezwłocznemu 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 8. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia na piśmie osobę/osoby, o których mowa w § 4 ust. 4 o terminie 
posiedzeń Komisji oraz sesji Rady, na której projekt uchwały ma być przedmiotem obrad.

2. W przypadku braku wskazania osób reprezentujących Komitet, zawiadomienie o którym mowa 
w ust. 1 doręcza się wszystkim członkom Komitetu, ewentualnie na adres wskazany do doręczeń.

3. Członkowie Komitetu mogą zabierać głos na posiedzeniach Komisji i na sesji Rady w sprawach dotyczących 
projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bierutowie.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. V/43/19 

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.01.2019r. 

 

 

                                                  OŚWIADCZENIE 

                     o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej 

 
Oświadczamy, że w dniu ……………………………… został utworzony Komitet Inicjatywy 

Uchwałodawczej pod nazwą:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Siedzibą Komitetu jest …………………………………………………………………………. 

Przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Wykaz członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.  

  L.p. Imię (imiona) i nazwisko          Adres zamieszkania           Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występują: 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                             (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                             (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                             (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                             (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) 
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Oświadczamy, iż wyżej wymienieni posiadają czynne prawo wyborcze do organów Miasta i 

Gminy Bierutów i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. V/43/19 

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.01.2019r. 

 

          LISTA POPARCIA 
 

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie: 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                                             (tytuł projektu uchwały) 

zgłoszonemu przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

....................................................................................................................................................... 
                                                   (pełna nazwa Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej) 

 

L.p. Imię (imiona) i nazwisko         Adres zamieszkania             Podpis 
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