UCHWAŁA NR 11/8/18

RADY GMINY REGNÓW

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. 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. W rozumieniu niniejszej uchwały, obywatelską inicjatywą uchwałodawczą jest złożenie
projektu uchwały do Rady Gminy Regnów, zwanej dalej „Radą", w celu rozpatrzenia i uchwalenia.
§ 2. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców Gminy Regnów,
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
§ 3. 1. W celu wykonywania czynności związanych z wniesieniem projektu uchwały zgłoszonego

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jego upowszechnianiem i promocją, a także
organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, grupa mieszkańców Gminy Regnów wyłania
spośród siebie Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem".
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Gminy Regnów, posiadających
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady .
3. Komitet wybiera ze swojego grona

Pełnomocnika

oraz jego

Zastępcę .

4. Pełnomocnik lub jego Zastępca jest uprawniony do złożenia projektu uchwały, a także do
reprezentowania Komitetu podczas prac Rady, w tym do prezentowania projektu uchwały.
§ 4. Komitet może złożyć projekt uchwały, jeżeli jej przedmiot mieści się w zakresie zadań
i kompetencji Rady, a także, gdy inicjatywa w zakresie wniesienia projektu uchwały w danej sprawie
nie jest zastrzeżona wyłącznie dla innego podmiotu.
§ 5. Komitet przedkłada projekt uchwały Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady

Gminy Regnów, zwanego dalej „Przewodniczącym Rady", składając wniosek zawierający:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały, zawierające:

a) czytelne imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL członków Komitetu oraz ich
własnoręczne podpisy, przy czym ich złożenie jest jednocześnie oświadczeniem członka
Komitetu o posiadaniu przez niego czynnego prawa wyborczego do Rady,
b) wskazanie Pełnomocnika i jego Zastępcy, uprawnionych do reprezentowania Komitetu
w pracach nad projektem uchwały,
c) adres do korespondencji z Komitetem;
2) Listę poparcia zawierającą wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z podaniem ich czytelnych imion i nazwisk,
adresów zamieszkania i numerów PESEL, przy czym udzielenie takiego poparcia powinno zostać
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potwierdzone przez mieszkańca złożeniem na wykazie własnoręcznego podpisu, a tytuł projektu
uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia musi się znajdować na każdej stronie wykazu;
złożenie własnoręcznego podpisu jest jednocześnie oświadczeniem mieszkańca o posiadaniu
przez niego czynnego prawa wyborczego do Rady;
3) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały .
§ 6. 1. Projekt uchwały, której przedmiot dotyczy spraw nienależących do właściwości Rady lub
spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla innych podmiotów,
w tym organów gminy, pozostawia się bez rnzpatrzenia, o czym Przewodniczący Rady powiadamia
pełnomocnika Komitetu.

2. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
z przepisów odrębnych oraz spełniać wymogi formalne określone w Statucie Gminy
Regnów.

wynikającymi

3. Projekt uchwały powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem przez pełnomocnika
Komitetu.
§ 7. 1. Przewodniczący Rady, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w§ 5,
przekazuje go Wójtowi Gminy Regnów w celu przeprowadzenia weryfikacji liczby osób udzielających
poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców oraz analizy projektu
uchwały pod względem formalnoprawnym.

2. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest mniejsza od wymaganej
przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady
powiadamia pełnomocnika Komitetu o pozostawieniu projektu uchwały bez rozpatrzenia.
3. Projekt
1)

radcę

uchwały

podlega zaopiniowaniu przez:

prawnego pod

względem

formalno-prawnym;

2) skarbnika gminy, jeżeli przedmiot regulacji może wywołać określone skutki finansowe dla
budżetu gminy;
3)

właściwe

merytorycznie komisje Rady;

4) inne organy lub podmioty, jeżeli przedmiot regulacji wskazuje na konieczność uzyskania opinii
tych podmiotów.
4. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w§ 6 ust.2-3 Przewodniczący Rady
zawiadamia pełnomocnika Komitetu o stwierdzonych brakach bądź uchybieniach, wzywając do ich
usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Nieusunięcie stwierdzonych braków
lub uchybień powoduje pozostawienie projektu uchwały bez rozpatrzenia.
ramach promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały,
rozpatrzeniu przez Radę, Wójt Gminy Regnów zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Regnów w zakładce „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza", wraz
z informacją o zawiązaniu się Komitetu, rzeczywistej liczbie mieszkańców popierających projekt
uchwały oraz terminach posiedzeń komisji i sesji Rady, na których będzie rozpatrywany.
§ 8. 1. W

podlegający

2. Promocję w innych formach niż określona w ust.l Komitet realizuje na własny koszt i we
własnym zakresie, w szczególności poprzez wyłożenie projektu uchwały w powszechnie dostępnych
miejscach
publicznych,
prowadzenie otwartych
spotkań
z mieszkańcami
Gminy oraz
rozpowszechnianie informacji na temat wniesionej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej za
pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji.
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§ 9. Przewodniczący Rady zawiadamia pełnomocnika Komitetu o terminach posiedzeń komisji
i sesji Rady, na których projekt uchwały będzie rozpatrywany.
§ 10. 1. Przewodniczący Rady
rozpatrzenia projektu uchwały.

zawiadamia

pisemnie

pełnomocnika

2. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regnów.

jest

Komitetu

niezwłocznie

o sposobie

publikowana

§ 11. Komitet ulega rozwiązaniu:

1) po rozpatrzeniu projektu uchwały przez Radę ;
2) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust.2;
3) w przypadku, o którym mowa w§ 7 ust.4, zdanie drugie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 13. Uchwała wchodzi w
Województwa Łódzkiego.

życie

po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Pr~w
0:ztv
Sławomir
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Załącznik do uchwały Nr 11/8/18

Rady Gminy Regnów
z dnia 30 listopada 2018 r.
OŚWIADCZENIE

o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej w celu wystąpienia z inicjatywą
przez Radę Gminy Regnów uchwały w sprawie

podjęcia

(tytuł projektu uchwały)

zwanego dalej Komitetem.
Oświadczam, że

na dzień utworzenia Komitetu, tj ..................................... posiadam czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy Regnów i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach niniejszej
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Lp.
1.

lmię(imiona)

i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

2.
3.
4.

5.

Osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu:
1)

Pełnomocnik

- .............................................................................................................
(imię

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)

2) Zastępca Pełnomocnika - ... ....................................................................................... .
(imię

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)

Adres do korespondencji z Komitetem:

Prz3tt:JuaJrY
Sławomir Dudek
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/8/18

Rady Gminy Regnów
z dnia 30 listopada 2018 r.

LISTA POPARCIA
udzielam poparcia projektowi
uchwałodawczej w sprawie:

uchwały

zgłoszonemu

w

ramach obywatelskiej

inicjatywy

(tytuł projektu uchwały)

Oświadczam, że

na dzień złożenia przeze mnie podpisu potwierdzającego udzielenie poparcia

wyżej wymienionemu projektowi uchwały, posiadałam/em prawo wyborcze do Rady Gminy

Regnów i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach niniejszej obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.

Lp.

lmię(imiona)

i nazwisko

Adres
zamieszkania

PESEL

Podpis osoby
popierającej

Data złożenia
podpisu

projekt uchwały

1.

2.
3.
4.
5.

PaSQ)~y
Sławomir
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