
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U, z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza dotyczy spraw wspólnoty samorządowej  Gminy Kałuszyn, które 
należą do zadań własnych gminy, z wyjątkiem tych spraw, dla których ustawy zastrzegają inicjatywę 
uchwałodawczą na rzecz innych, określonych podmiotów.

§ 1. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) mieszkańcach - należy przez to rozumieć   mieszkańców Gminy Kałuszyn, posiadających czynne prawa 
wyborcze do Rady Miejskiej,

3) Gminie – należy  przez to rozumieć  Gminę Kałuszyn,

4) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską  w Kałuszynie,

5) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie,

6) Burmistrzu   - należy przez to rozumieć Burmistrza Kałuszyna,

7) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet inicjatywy uchwałodawczej,

8) inicjatywie – należy przez to rozumieć  obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

2. Grupę mieszkańców Gminy Kałuszyn, posiadających  prawo wnoszenia inicjatyw określa art. 41a ust. 2 ustawy.

II. Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

§ 2. 

1 W celu zebrania poparcia  dla projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej  inicjatywy 
uchwałodawczej, jego promocji,  i reprezentowania popierających go mieszkańców  podczas prac nad projektem 
uchwały , co najmniej pięciu mieszkańców  posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej    tworzy   
Komitet inicjatywy uchwałodawczej.

2. Komitet     tworzy  się poprzez złożenie  pisemnego oświadczenia o jego utworzeniu, zawierającego: imiona, 
nazwiska,  adresy zamieszkania  oraz PESEL każdej z osób wchodzących w skład Komitetu.

3. Komitet występuje  pod nazwą  uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

4. Komitet wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady.

5. Osoby uprawnione do reprezentowania  Komitetu podczas prac Rady składają oświadczenie  o wyrażeniu zgody na 
reprezentowanie Komitetu, podając  imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

6. Jeżeli Komitet nie wskaże osoby uprawnionej  do reprezentowania  wówczas korespondencję przekazuje się  
osobie wchodzącej w jego skład   wpisanej pod  liczbą porządkową 1.

III. Zasady wnoszenia inicjatyw  obywatelskich

§ 3. 

Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą składając do Rady   wniosek zawierający:
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1) Oświadczenie o utworzeniu  Komitetu ze wskazaniem osób uprawnionych    do reprezentowania  Komitetu 
w pracach nad projektem uchwały,

2) Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy wraz z jej uzasadnieniem i skutkami realizacji,

3) Listę mieszkańców popierających projekt uchwały    zgłaszanej w ramach   inicjatywy, zawierającą imiona 
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz własnoręczny podpis mieszkańca.

§ 4. 

1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy  zastrzegają wyłączność  inicjatywy  
uchwałodawczej dla innych podmiotów.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 musi być zredagowany w sposób czytelny i zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) wskazanie terminu obowiązywania  lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały  oraz uzasadnienie projektu uchwały  winny być podpisane przez osoby tworzące Komitet  lub 
osoby, o których mowa w § 2 ust. 4.

§ 5. 

1. Podczas zbierania podpisów wśród mieszkańców Komitet udostępnia treść projektu uchwały zgłaszanej w ramach 
inicjatywy.

2. Lista  mieszkańców popierających inicjatywę  musi zawierać  na każdej stronie nazwę  Komitetu oraz tytuł 
inicjatywy.

IV. Zasady promocji obywatelskich inicjatyw obywatelskich

§ 6. 

1. Komitet może korzystać w swojej działalności ze wszystkich, dopuszczonych prawem form promocji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Promocja  inicjatywy powinna służyć  przedstawieniu i wyjaśnieniu 
przez Komitet celu i treści inicjatywy oraz jej skutków.

2. Komitet pokrywa koszty promocji  obywatelskiej  inicjatywy uchwałodawczej.

V. Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty

§ 7. 

1. Po złożeniu  do Rady wniosku, o którym mowa w § 3 Przewodniczący  przekazuje go Burmistrzowi w celu 
sprawdzenia  wymogów formalno-prawnych, w szczególności:

1) W zakresie zgodności  z art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym;

2) W zakresie złożenia wymaganej  ustawowo liczby podpisów mieszkańców;

3) Czy lista mieszkańców spełnia wymogi określone w §3 pkt 3)  i § 5 ust. 2;

4) Czy projekt uchwały  spełnia wymogi określone w § 4 ust. 2 i 3;

5) Czy podpisani mieszkańcy spełniają warunki określone w ustawie.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 Burmistrz informuje Radę o stwierdzonych wynikach.

§ 8. 

1. Prawidłowo złożony projekt inicjatywy    staje się przedmiotem obrad sesji  Rady    nie później  niż po upływie 
3 miesięcy od dnia złożenia  projektu, po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Burmistrza  oraz komisje Rady .
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2. Przewodniczący zawiadamia Komitet o terminach posiedzeń komisji Rady i sesji Rady, na których procedowana  
będzie inicjatywa.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 3- § 5 Przewodniczący  wzywa Komitet do uzupełnienia 
braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 9. 

1. O sposobie rozpatrzenia projektu uchwały złożonej w ramach inicjatywy  Przewodniczący  Rady zawiadamia 
pisemnie  Komitet.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10. 

Komitet ulega rozwiązaniu  z mocy prawa z chwilą poddania pod głosowanie przez Radę zgłoszonego przez niego 
projektu uchwały lub z chwilą podjęcia przez Radę uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszonego projektu bez 
rozpatrzenia.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12. 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
 1)
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