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UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia komitetów i
promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalne wymogi, jakim musi odpowiadać składany
projekt.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) komitecie - należy przez to rozumieć komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) pełnomocniku - należy przez to rozumieć pełnomocnika komitetu obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej lub jego zastępcę;
3) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców gminy Trzcianka;
4) gminie - należy przez to rozumieć gminę Trzcianka;
5) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Trzcianki;
6) przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki;
7) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Trzcianki.
§ 3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zebrania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet.
§ 4. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze
do organu stanowiącego gminy, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu.
2. Wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. W imieniu komitetu występuje pełnomocnik lub jego zastępca.
§ 5. 1. Komitet uruchamia obywatelską inicjatywę uchwałodawczą przedkładając przewodniczącemu:
1) projekt uchwały, w sprawach dla których ustawy nie zastrzegają wyłącznej właściwości innych podmiotów
i organów do wniesienia projektu uchwały;
2) oświadczenie o utworzeniu komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
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3) postanowienia merytoryczne;
4) ewentualne źródła finansowania;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) określenie terminu wejścia w życie uchwały;
7) uzasadnienie.
3. Przewodniczący niezwłocznie kieruje projekt uchwały do burmistrza celem zaopiniowania pod
względem formalno-prawnym oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 4 ust. 1. Czynności te trwają
nie dłużej niż 14 dni.
4. Brak przeszkód formalno-prawnych i pozytywna weryfikacja danych, o których mowa w § 4 ust.1
powoduje, że przewodniczący, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia komitet o możliwości zbierania podpisów pod
projektem uchwały oraz prowadzenia kampanii promocyjnej.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości, przewodniczący wzywa
pełnomocnika do ich uzupełnienia lub usunięcia w terminie 14 dni, wskazując na czym polegają uchybienia.
6. Nieusunięcie uchybień lub przekroczenie terminu na ich usunięcie
projektu uchwały i kończy procedurę jej rozpatrzenia.

powoduje bezprzedmiotowość

7. Jeżeli komitet kwestionuje konieczność uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości
w projekcie uchwały, o skierowaniu do dalszych prac lub o odrzuceniu projektu decyduje rada na najbliższej
sesji.
§ 6. 1. Po przyjęciu zawiadomienia o którym mowa w § 5 ust. 4, komitet ogłasza miejsca udostępnienia
projektu uchwały do publicznego wglądu i zbierania podpisów pod projektem uchwały, a burmistrz zamieszcza
informację o utworzeniu komitetu oraz publikuje projekt uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zbiórka podpisów pod projektem uchwały trwa nie dłużej niż 30 dni od otrzymania zawiadomienia,
o której mowa w § 5 ust.4.
3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie poparcia, obok swojego imienia
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis zgodnie ze
wzorem, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 7. 1. Projekt uchwały, po zakończeniu akcji promocyjnej, komitet przedkłada przewodniczącemu wraz
z wykazem poparcia, z liczbą podpisów nie mniejszą niż określona w ustawie o samorządzie gminnym,
nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały jest zmieniona, przewodniczący zawiadamia
pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
3. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje burmistrzowi wykaz poparcia, w celu weryfikacji liczby
podpisów mieszkańców i posiadania czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego gminy Trzcianka.
Burmistrz dokonuje weryfikacji w terminie 7 dni i przekazuje informację przewodniczącemu.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów
popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, przewodniczący odmawia nadania biegu projektowi
uchwały i zawiadamia o tym fakcie pełnomocnika.
5. Przewodniczący zobowiązany jest umieścić projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.
§ 8. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone
w trakcie trwania kadencji rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez radę następnej kadencji bez
potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
§ 9. Rejestr projektów uchwał, będących obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, prowadzi biuro rady.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Adrian Hałuszka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/19
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 31 stycznia 2019 r.
WZÓR
.....................................

........................, dnia ...............

(nazwa Komitetu)
.....................................
.....................................
(adres siedziby Komitetu)
Oświadczenie o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą podjęcia przez Radę
Miejską Trzcianki uchwały w sprawie
...................................................................................................................................................................................
.............................................................
(nazwa projektu uchwały)
Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej Trzcianki i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię (imiona)

Adres zamieszkania

PESEL

Data

W imieniu i na rzecz Komitetu występuje:
Pełnomocnik Komitetu ........................................................................
.............................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
Zastępca pełnomocnika Komitetu .......................................................
.............................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
Załącznik:
- projekt uchwały w sprawie ...............................................................
.............................................................................................................

Podpis czytelny
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/19
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 31 stycznia 2019 r.
WZÓR
WYKAZ POPARCIA
Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
(nazwa projektu uchwały)
Oświadczam, że na dzień udzielenia poparcia posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej
Trzcianki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie:

L.p.

Nazwisko i imię (imiona)

Adres
zamieszkania

PESEL

Data

Podpis
czytelny

