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UCHWAŁA NR XIV/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim powinny odpowiadać składane projekty
Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
zm. poz. 1309, poz. 1696) i art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, zm. poz. 1349) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Grupa, co najmniej 200 mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, posiadających czynne prawa wyborcze
do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2.1. Projekt uchwały mieszkańców gminy przygotowuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej
Komitetem.
2. Komitet tworzy grupa, co najmniej pięciu mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, którzy złożą pisemne
oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, datę
urodzenia oraz własnoręczne podpisy.
3. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim najpóźniej na dzień przed wyłożeniem do wglądu projektu uchwały.
4. Komitet ma prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac Rady Miejskiej.
§ 3.1. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
2. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) przedmiot regulacji;
2) podstawę prawną;
3) proponowane uregulowania;
4) wykonawcę uchwały;
5) termin wejścia uchwały w życie;
6) uzasadnienie podjęcia uchwały, wyjaśniające cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazujące źródła
finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.
3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy
uchwałodawczej dla Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim lub Burmistrza Lewina Brzeskiego.
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4. Do projektu należy załączyć:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu;
2) wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, zawierający imię i nazwisko mieszkańca,
adres zamieszkania, numer pesel i własnoręczny podpis; wykaz, o którym mowa wyżej na każdej stronie
winien zawierać tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika Komitetu.
§ 4.1. Zgłoszony projekt uchwały przekazywany jest Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
2. Projekt podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym i inne organy,
o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymogów formalnych, składający zostaną wezwani
do uzupełnienia projektu w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu projektu bez rozpatrzenia.
§ 6.1. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest w szczególności upowszechnienie
wśród mieszkańców gminy wiedzy o:
1) prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz sposobie i trybie korzystania z tego prawa;
2) wielu potencjalnych możliwościach m.in. w zakresie korzyści dla mieszkańców oraz rozwoju gminy, jakie
daje korzystanie przez mieszkańców z obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
2. Mając na uwadze cel, o którym mowa w ust. 1, określa się, że promocja w szczególności może polegać na:
1) informowaniu mieszkańców o sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 na zebraniach wiejskich;
2) organizowaniu spotkań i dyskusji z mieszkańcami w celu informowania o sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) przygotowaniu materiałów promocyjnych i publikowanie informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
3. Decyzja w zakresie wyboru stosowania poszczególnych form i sposobów promocji należy do Burmistrza
Lewina Brzeskiego. Dokonując wyboru należy kierować się dążeniem do jak najpełniejszego urzeczywistniania
celu, o którym mowa w ust. 1.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

