UCHWAŁA NR XVLI/274/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw,
promocji oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co
następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Określa się zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim
muszą odpowiadać składane projekty.
2. Inicjatywą obywatelską jest wniosek o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 2. 1. Wniosek o podjęcie uchwały musi dotyczyć projektu uchwały pozostającej w zakresie właściwości
Rady.
2. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy
uchwałodawczej dla Burmistrza Miasta.
§ 3. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 100 mieszkańców
miasta Jedlina-Zdrój, .
§ 4. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, kampanią promocyjną oraz organizacją
zbierania podpisów pod projektem uchwały wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej
Komitetem.
Rozdział 2.
Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych
§ 5. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej pięciu mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miasta Jedlina-Zdrój i złożyli podpisane oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu,
wskazując imię, nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania.
2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się Przewodniczącego Rady Miasta Jedlina-Zdrój w terminie 14 dni
od jego utworzenia wskazując przedmiot inicjatywy uchwałodawczej oraz dołączając oświadczenia o których
mowa w ust. 1.
3. W zawiadomieniu wskazuje się nazwę Komitetu, Przedstawiciela oraz jego zastępcę, którzy są
uprawnieni do reprezentowania Komitetu podczas prac nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach
Komisji oraz Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
Rozdział 3.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich
§ 6. 1. Przedstawiciel Komitetu lub jego zastępca składa wniosek o podjęcie uchwały do Przewodniczącego
Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
2. Do wniosku o podjęcie uchwały dołącza się:
1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) listę co najmniej 100 mieszkańców miasta Jedlina-Zdrój popierających projekt, zawierającą przedmiot
(tytuł) projektu uchwały, do którego odnoszą się podpisy na liście, a także imię, nazwisko, adres
zamieszkania, pesel i podpis każdego mieszkańca popierającego projekt;
3) listę członków Komitetu, ze wskazaniem Przedstawiciela i jego zastępcy, zawierającą imiona, nazwiska,
numery telefonów i adresy e-mail (o ile posiadają) adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy
wszystkich osób znajdujących się na liście.
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3. Członkowie komitetu, niezależnie od wyszczególnienia na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 3, mogą
figurować na liście mieszkańców miasta Jedlina-Zdrój popierających projekt.
§ 7. 1. Przewodniczący Rady weryfikuje, czy złożony wniosek spełnia wymogi określone w § 12.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 6 ust. 2 Przewodniczący Rady wzywa do
uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Wniosek, którego braków nie uzupełniono pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Wniosek, spełniający wymogi zostaje zarejestrowany.
5. Rejestracji dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
§ 8. Przewodniczący Rady przekazuje projekt do Burmistrza Miasta celem skierowania do prac właściwej
komisji Rady Miasta.
§ 9. Przewodniczący Rady informuje Komitet o miejscu i terminie sesji Rady i jej komisji, poświęconych
rozpatrywaniu projektu uchwały zgłoszonego przez ten komitet.
Rozdział 4.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
§ 10. 1. Komitet może promować projekt w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w szczególności zbierając
podpisy osób popierających projekt.
2. Podpisy zbiera się na liście, która zawiera na każdej stronie tytuł projektu oraz tabelę z następującymi
danymi: liczba porządkowa, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis.
§ 11. Złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały
niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

podlega

Rozdział 5.
Wymogi formalne, jakim muszą odpowiadać składane projekty
§ 12. 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 uchwały w życie,
6) uzasadnienie podjęcia uchwały, oraz wskazujące niezbędne źródła finansowania jeżeli projektowana
uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu gminy.
2. Do projektu uchwały należy dołączyć wykaz mieszkańców, o których mowa w § 6 ust.2
pkt 2 zawierający imię i nazwisko mieszkańca, numer pesel, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 na każdej stronie winien zawierać nazwę Komitetu oraz tytuł projektu
uchwały której mieszkaniec udziela poparcia.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów Gminy Jedlina-Zdrój następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
poz. 130) wprowadziła zapis art. 41 a do ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) wskazując, iż zasady obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej określa organ stanowiący w drodze uchwały. Zatem podjęcie niniejszej uchwały
wypełnia nałożony obowiązek.
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