Projekt
z dnia 4 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Grupa mieszkańców Gminy Wałbrzych licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej Wałbrzycha, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą poprzez
złożenie podpisów pod projektem uchwały.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną oraz zbieraniem podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy
uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem.
2. Kampania promocyjna ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie przez Komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
3. Promocja może polegać na wyłożeniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w siedzibie Komitetu lub
powszechnie dostepnych miejscach, opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek lub prowadzeniu
otwartych spotkań z mieszkańcami Wałbrzycha.
4. W ramach prowadzonej kampanii promocyjnej wszelkie materiały promocyjne powinny zawierć
oznaczenie podmiotu od którego pochodzą.
§ 3. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 3 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej Wałbrzycha, i które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, wskazując
imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ewentualnie adres e-mail.
2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.
3. W zawiadomieniu podaje się:
1) pełną nazwę Komitetu i adres jego siedziby,
2) oświadczenia , o których mowa w ust. 1,
3) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
4) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac nad projektem uchwały, na
posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
§ 4. 1. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zawiera:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie skutków finansowych, w tym zródła finansowania realizacji uchwały jeśli
projekt powoduje skutki finansowe,
5) określenie organu odpowiedzialnego za realizację uchwały,
6) określenie terminu i sposobu wejścia w życie uchwały,
7) uzasadnienie.
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2. Do projektu uchwały dołącza się wykaz mieszkańców, o których mowa w § 1.
3. Podpisy mieszkańców zbiera się na liście, która zawiera na każdej stronie tytuł projektu uchwały oraz
tabelę z następującymi danymi:
1) liczba porządkowa,
2) imię (imiona),
3) nazwisko,
4) adres zamieszkania,
5) własnoręczny podpis.
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 5. 1. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadomienie
w celu dokonania, w terminie 14 dni, czynności sprawdzających w zakresie spełnienia wymogów formalnych,
o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 1, 2 i 3.
2. Zawiadomienie spełniające wymogi formalne Przewodniczący Rady kieruje do Prezydenta Miasta, który
w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokonuje:
1) weryfikacji list podpisów, o których mowa w § 3 ust. 3, pod względem zgodności z rejestrem wyborców,
2) zasięgnięcia opinii, co do zgodności projektu uchwały z przepisami prawa,
3) zasięgnięcia opinii Skarbnika Miasta, jak również innych osób, których opinia może być istotna przy
podejmowaniu decyzji przez radnych.
3. W przypadku gdy zawiadomienie zawiera braki formalne lub projekt uchwały jest niezgodny z prawem
lub nie uzyskał poparcia wymaganej liczby osób, o której mowa w § 1, Przewodniczący Rady niezwłocznie
informuje Radę Miejską.
4. Przewodniczący Rady wzywa Komitet do uzupełnienia braków formalnych uchwały w terminie 14 dni
od dnia otrzymania pisma pod rygorem pozostawienia projektu uchwały bez rozpatrzenia.
5. Po przyjęciu zawiadomienia spełniającego wymogi formalne i merytoryczne, projekt uchwały złożony
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 6. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Komitetu o terminie posiedzeń Komisji oraz sesji Rady Miejskiej, na której
projekt uchwały ma być
przedmiotem obrad.
2. Reprezentant/reprezentanci Komitetu mogą zabierać głos na posiedzeniach Komisji i na sesji Rady
Miejskiej w sprawach dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawiając jego założenia
i uzasadnienie.
3. Reprezentant/reprezentanci Komitetu mogą wycofać projekt uchwały w każdej chwili, do czasu
zarządzenia głosowania na sesji Rady Miejskiej, składając pisemny wniosek o wycofanie projektu uchwały do
Przewodniczącego Rady.
4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie,
w tym także przez inny Komitet.
5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie
kadencji Rady Miejskiej, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez
potrzeby ponownego wniesienia projekty uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym grupa mieszkańców gminy,
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się
przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie
3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
Aby ułatwić wskazaną procedurę ustawodawca zobligował radę gminy do podjęcia uchwały określającej
szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim
muszą odpowiadać składane projekty.
Niniejsza uchwała stanowić będzie swoistą „instrukcję” dla komitetów inicjatyw uchwałodawczych.

Id: 3A6D0ADB-C72B-4822-8892-00DF2210B04C. Projekt

Strona 1

