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UCHWAŁA NR V/41/19
RADY GMINY SIDRA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieszkańcach- należy przez to rozumieć mieszkańców gminy Sidra;
2) Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Sidra;
3) Przewodniczącym Rady- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Sidra;
4) Komitecie- należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.
§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do
Rady, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem,
kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt,
wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu ze wskazaniem
imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
3. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu
uchwały stanowiącej obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.
§ 5. 1. O utworzeniu komitetu zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 dołącza się podpisy wszystkich członków
Komitetu z podaniem ich adresu zamieszkania.
3. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej- projektowanym
akcie prawnym. W zawiadomieniu można wykazać osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Komitetu podczas prac nad projektem uchwały w tym na posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady.
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§ 6. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność
inicjatywy uchwałodawczej Wójtowi Gminy Sidra.
2. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.
3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej
sprawie, w tym także przez inny Komitet.
4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone
w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji
bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
§ 7. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał powinny
odpowiadać wymogom zawartym w Statucie Gminy Sidra oraz w przepisach dotyczących techniki
prawodawczej.
§ 8. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 mieszkańców
gminy Sidra występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do
Rady z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz podpisu
mieszkańca.
§ 9. Do wykazu, o którym mowa w § 8 dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
określoną w przepisach odrębnych.
§ 10. Złożone w ramach obywatelskich inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają
niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie osobę/osoby wskazane przez Komitet
inicjatywny o terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych komisji rady, na których będzie
rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku niewskazania osoby/osób reprezentujących
Komitet inicjatywny zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom Komitetu.
2. Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji po złożeniu
projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu po uprzednim
zaopiniowaniu przez Wójta a następnie właściwe komisje Rady.
§ 12. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać
wycofany w każdym czasie, przed podaniem go pod głosowanie.
§ 13. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady
pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób, wszystkich członków
Komitetu inicjatywnego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Bohdan

