
 

 

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Grupa, co najmniej 200 mieszkańców Gminy Zabłudów posiadających czynne prawa wyborcze do 

Rady Miejskiej w Zabłudowie, zwanej dalej Radą, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także 

organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej zwany 

dalej komitetem. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

2. Komitet tworzy grupa, co najmniej 5 mieszkańców Gminy Zabłudów, którzy złożą pisemne 

oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, zawierające imię (imiona), nazwisko, datę oraz adres zamieszkania. 

§ 3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej w terminie 14 dni 

od dnia utworzenia komitetu, składając wniosek zawierający: 

1) projekt uchwały obejmujący: 

a) tytuł uchwały, 

b) podstawę prawną, 

c) postanowienia merytoryczne, 

d) określenie organu odpowiadającego za wykonanie uchwały, 

e) datę wejścia w życie uchwały, 

f) uzasadnienie podjęcia uchwały wskazujące cel podjęcia uchwały i źródła finansowania, jeżeli projekt 

uchwały powoduje obciążenia budżetu Gminy Zabłudów, 

2) zawiadomienie o utworzeniu komitetu, wraz z informacją o osobach (o ile zostały wskazane), które 

reprezentują grupę inicjatywną w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej 

oraz sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 

3) wykaz mieszkańców popierających wnoszony projekt uchwały, w liczbie co najmniej 200 osób, 

posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej w Zabłudowie, zawierający imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, datę oraz podpis mieszkańca, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 1. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu dokonuje 

weryfikacji: 

1) czy projekt uchwały spełnia wymagania formalne określone w niniejszej uchwale; 
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2) czy liczba osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców 

wynosi co najmniej 200. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, przewodniczący Rady wzywa komitet do 

ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w terminie powoduje odmowę  przyjęcia zawiadomienia 

§ 5. 1. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały może rozpocząć się po przyjęciu wniosku, 

o którym mowa w § 3. 

2. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał z uzasadnieniem 

podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. 

3. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez komitet poprzez: 

1) udostępnienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w siedzibie komitetu lub 

powszechnie dostępnych miejscach publicznych, 

2) opracowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, 

3) prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami gminy, 

4) inne zwyczajowo przyjęte formy komunikacji. 

§ 6. 1. Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu, po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez 

Burmistrza, a następnie właściwe komisje rady. 

2. Członkowie komitetu mogą zabierać głos na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady w sprawach 

dotyczących projektu, w szczególności przedstawiać jego założenia i uzasadnienie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

 Przewodnicząca Rady 

Antonina Kuna 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/2019 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 30 maja 2019 r. 

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą podjęcia 

przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały 

(nazwa projektu uchwały) 

Zabłudów, dnia ............................................ 

 

........................................................................ 

......................................................................... 

(nazwa Komitetu) (adres siedziby Komitetu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie 

Zawiadomienie 

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą podjęcia 

przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały 

w sprawie ........................................................................................................................... 
(nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że w dniu dokonania podpisu posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 

w Zabłudowie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie
1)

. 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 
Adres 

zamieszkania 
Data 

Własnoręczny 

podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

(...)     

W imieniu i na rzecz Komitetu występuje: 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nieobowiązkowo: telefon, e-mail) 

Załącznik: 

- projekt uchwały w sprawie ............................................................................................... 

                                                      
1) 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie dostępna jest 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: 

 http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/ 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/58/2019 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 30 maja 2019 r. 

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie 

…………………………………………........................................................................... 

(nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że w dniu udzielenia poparcia posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 

w Zabłudowie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
1) 

 w poniższym zakresie: 

Lp. 
Nazwisko i imię (imiona) Adres zamieszkania Data 

Własnoręczny 

podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

(•••) 
    

 

                                                      
1) 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie dostępna jest 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: 

 http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/ 
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