Projekt
z dnia 18 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 40, 41 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi,
jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Następujące terminy użyte w uchwale oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) gmina – Gmina Wilamowice,
3) mieszkańcy – mieszkańcy Gminy Wilamowice,
4) rada – Rada Miejska w Wilamowicach,
5) burmistrz – Burmistrz Wilamowic,
6) przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach,
7) komitet – Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,
8) inicjatywa – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
9) uchwała – uchwała wnoszona w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
§ 3. Liczbę mieszkańców, posiadających prawo wnoszenia inicjatywy określa ustawa.
DZIAŁ II.
Zasady tworzenia komitetów uchwałodawczych
§ 4. 1. Komitet tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do rady
i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu.
§ 5. 1. Oświadczenie o utworzeniu komitetu winno zawierać:
1) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania członków komitetu,
2) tytuł projektu uchwały,
3) uzasadnienie określające potrzebę podjęcia uchwały, cel oraz skutki finansowe jej realizacji.
§ 6. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, zbieraniem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały wykonuje komitet.
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DZIAŁ III.
Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich
§ 7. Komitet pisemnie zawiadamia radę o utworzeniu komitetu dołączając oświadczenie, o którym mowa
w § 5 niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Podczas zbierania podpisów komitet udostępnia do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udzielając poparcia projektowi uchwały zapoznaje się z jego treścią i składa w wykazie
obok swego nazwiska i imienia (imion), daty urodzenia, miejsca zamieszkania własnoręczny podpis.
3. Wykaz mieszkańców popierających na każdej stronie musi zawierać nazwę komitetu oraz tytuł projektu
uchwały.
DZIAŁ IV.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
§ 9. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet
treści projektu, stanowiącego przedmiot inicjatywy w każdej formie prawnie dopuszczalnej.
DZIAŁ V.
Formalne wymogi
§ 10. 1. Po wniesieniu do rady projektu uchwały wraz z wykazem mieszkańców popierających inicjatywę
przewodniczący przekazuje wójtowi do sprawdzenia:
1) czy w wykazie jest złożona wymagana liczba podpisów,
2) czy wykaz zawiera dane określone w § 8,
3) czy podpisani mieszkańcy spełniają wymogi określone w ustawie.
§ 11. W przypadku nie spełnienia ustawowego wymogu poparcia inicjatywy, przewodniczący zawiadamia
o tym fakcie radę.
§ 12. 1. Prawidłowo złożony projekt uchwały w ramach inicjatywy przewodniczący kieruje pod obrady
rady.
2. Przewodniczący zawiadamia komitet o terminach obrad komisji oraz sesji, na których procedowana
będzie inicjatywa.
DZIAŁ VI.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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