
 

 

UCHWAŁA NR V/39/2019 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 lutego 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 2018 r. 

poz. 994  z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 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. 1. Grupa mieszkańców Miasta Bartoszyce, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta 

Bartoszyce, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć co najmniej 300 osób. 

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jego 

rozpowszechnianiem, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje 

komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej ,,komitetem”. 

2. Grupę mieszkańców, o której mowa w § 2 ust. 1, reprezentuje komitet, składający się co najmniej  

z 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Bartoszyce, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta 

Bartoszyce. 

3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miasta Bartoszyce o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej, 

składając wniosek zawierający: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi określone w § 24  uchwały Nr LVI/351/2018 Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bartoszyce (Dz. U. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2018 r. poz. 5111), 

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu, które musi zawierać: 

a) tytuł projektu uchwały, 

b) dane członków komitetu: 

- imię (imiona) i nazwisko; 

- adres zamieszkania; 

- numeru ewidencyjnego PESEL; 

- własnoręczny podpis. 
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4. Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce w terminie 7 dni przekazuje projekt uchwały Burmistrzowi 

Miasta Bartoszyce w celu jego analizy pod względem formalno-prawnym. 

5. Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 3 przewodniczący rady gminy zwraca projekt 

komitetowi ze wskazaniem braków wniosku 

§ 4. 1. Projekt uchwały spełniający wymogi określone w § 3 ust. 3 jest publikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej z informacją o zawiązaniu się komitetu. 

2. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały po zamieszczeniu informacji określonych w ust. 1. 

3. Mieszkaniec miasta Bartoszyce udziela poparcia projektowi uchwały, składając na liście poparcia, obok 

swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny 

podpis. Na każdej stronie listy musi znajdować się tytuł projektu uchwały inicjatywy uchwałodawczej, której 

mieszkaniec udziela poparcia. 

4. Listę poparcia, o której mowa w ust. 3 sporządza się z zachowaniem obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

§ 5. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez 

komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały. 

3. Promocja na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców miasta Bartoszyce ją 

popierających komitet może rozpocząć po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

§ 6. 1. Komitet, po zebraniu co najmniej 300 podpisów osób popierających projekt uchwały przedkłada 

listy poparcia Radzie Miasta Bartoszyce. 

2. W terminie 7 dni od daty złożenia list poparcia przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce kieruje je do 

Burmistrza celem weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

3. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest mniejsza niż określona w § 2 

przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce powiadamia komitet o pozostawieniu projektu uchwały bez 

rozpatrzenia. 

4. Projekt uchwały wraz z wymaganymi opiniami przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce kieruje na 

posiedzenie właściwej komisji rady miasta celem zaopiniowania, a następnie wprowadza do porządku obrad 

Rady Miasta Bartoszyce. 

§ 7. Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce informuje komitet o terminie procedowania projektu uchwały 

na komisji/komisjach i sesji Rady Miasta. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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