
Projekt

z dnia  19 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 3.022.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 994) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe  zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 
oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest  mowa o: Mieszkańcach - należy przez to rozumieć 
mieszkańców Gminy Krzepice, Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krzepicach, 
Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach, 
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Krzepice, Komitecie - należy przez to rozumieć 
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej 
samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 
kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, 
wykonuje Komitet.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do 
Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) 
i nazwiska, adresu zamieszkania.

§ 5. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) wykaz osób wskazanych do reprezentowania komitetu, jeżeli takie zostały wyznaczone,

2) dane członków komitetu.

§ 6. Komitet ogłasza miejsce udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.

§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu 
uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały polega na promocji w internecie i tablicach 
ogłoszeń.

§ 8. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt 
uchwały, który powinien zawierać tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienie merytoryczne, 
ewentualnie uzasadnienie.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego 
imienia(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania,  własnoręczny podpis.

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
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§ 9. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, 
Komitet wnosi do Przewodniczącego Rady w formie papierowej.

§ 10. W pracach Rady nad projektem uchwały , Komitet mogą reprezentować przedstawiciele 
wskazani przez Komitet jeżeli tacy zostali wyznaczeni.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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