
 

 

UCHWAŁA NR VIII-56/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

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

poz. 506) oraz § 63 ust. 1 pkt 5 i ust. 8 Statutu Gminy Olsztynek, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XXXVIII-410/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy 

Olsztynek (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur., poz. 4163 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz zasady 

procedowania nad projektami uchwał zgłoszonych w ramach tych inicjatyw. 

§ 2. 1. Grupa co najmniej dwustu mieszkańców gminy Olsztynek, posiadających czynne prawa wyborcze do 

organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Miejskiej w Olsztynku, zwanej dalej „Radą Miejską” - 

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią 

promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy 

uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem”. 

3. Komitet tworzy grupa co najmniej pięciu osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 3. Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą kierując do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek, 

do którego dołącza: 

1) projekt uchwały, w wersji papierowej i elektronicznej, zawierający: 

a) tytuł uchwały, 

b) podstawę prawną, 

c) postanowienia merytoryczne, 

d) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

e) ustalenie terminu obowiązywania lub określenie terminu wejścia w życie uchwały, 

f) uzasadnienie, zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki 

społeczne, skutki finansowe podjęcia uchwały i ewentualne źródła ich pokrycia, przedstawienie 

dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą oraz wskazanie różnicy pomiędzy stanem 

dotychczasowym a projektowanym, 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu ze wskazaniem osób, które go tworzą, zawierające: imiona 

i nazwiska, adresy zamieszkania i własnoręczne podpisy, a także adres do korespondencji z Komitetem 

i telefon kontaktowy. Jeżeli Komitet wskaże osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac 

Rady Miejskiej - także imiona i nazwiska tych osób, 
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3) wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały zawierający: imię (imiona) i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz własnoręczny podpis mieszkańca. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł 

uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dokumentów, o których mowa w § 3 Przewodniczący 

Rady Miejskiej zawiadamia Komitet o stwierdzonych brakach bądź uchybieniach, wzywając do ich usunięcia 

w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych braków lub 

uchybień odmawia nadania biegu projektowi uchwały, o czym zawiadamia Komitet. 

2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 3 spełniają wymogi formalne, Przewodniczący Rady Miejskiej 

przekazuje projekt uchwały Burmistrzowi Olsztynka i właściwym komisjom Rady Miejskiej celem 

zaopiniowania. 

3. Po otrzymaniu opinii, o których mowa w ust. 2 Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadza projekt do 

porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku. 

4. Przewodniczący Rady Miejskiej informuje Komitet o terminie i miejscu posiedzeń komisji i sesji Rady 

Miejskiej, na których będzie rozpatrywany przedłożony projekt. 

§ 5. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać 

wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie. 

2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu lub 

w przypadku, gdy osoby takie nie zostały wskazane - przez wszystkich członków Komitetu. 

§ 6. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia pisemnie Komitet o sposobie rozpatrzenia projektu 

uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Wojda 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3075


		2019-06-18T07:37:05+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




