UCHWAŁA NR XIX/143/2020
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 oraz 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2020r. poz. 713) Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz zasady procedowania nad projektami uchwał zgłoszonych w ramach tych inicjatyw na terenie Gminy
Słońsk.
§ 2. 1. Grupa w liczbie co najmniej stu mieszkańców Gminy Słońsk, posiadających czynne prawo
wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Gminy Słońsk, zwanej dalej Radą,
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, w tym jego rozpowszechnieniem, promocją, a także organizacją zbierania
podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem.
3. Komitet może tworzyć grupa co najmniej pięciu osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.
4. W imieniu Komitetu może występować pełnomocnik lub jego zastępca.
§ 3. 1. Komitet informuje Przewodniczącego
uchwałodawczą, składając wniosek zawierający:

Rady

o wystąpieniu

z obywatelską

inicjatywą

1) Oświadczenie o utworzeniu komitetu, ze wskazaniem pełnomocnika, zastępcy i co najmniej trzech
pozostałych członków komitetu;
2) Listę mieszkańców popierających projekt uchwały, z podaniem ich imion i nazwisk, adresów zamieszkania,
oraz własnoręcznych podpisów;
3) Projekt uchwały zawierający tytuł uchwały, podstawę prawną, treść uchwały wraz z uzasadnieniem,
wskazanie organu właściwego do wykonania uchwały, ewentualnie termin wejścia w życie uchwały oraz
skutki finansowe złożonej uchwały.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien być podpisany czytelnym imieniem
i nazwiskiem przez członków komitetu.
3. Jeżeli projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie spełnia
wymogów określonych w ust. 1-2 przewodniczący rady zawiadamia komitet o stwierdzonych brakach bądź
uchybieniach, wzywając do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
4. Projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez właściwe komisje rady.
5. Przewodniczący Rady informuje komitet o terminie posiedzeń komisji rady, podczas których projekt
uchwały będzie opiniowany, a także o terminie sesji Rady, na której projekt uchwały będzie procedowany.
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu
podczas prac rady.
6. Projekt uchwały spełniający wymagania określone w ust. 1 i ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Słońsk oraz upublicznia się w sposób zwyczajowo przyjęty wraz
z informacją o utworzeniu komitetu oraz terminami posiedzeń komisji i sesji Rady.
7. Projekt uchwały zaopiniowany przez komisje Rady, zostaje włączony do porządku obrad Rady na
najbliższą sesję po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
§ 4. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odbywa się przez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Słońsk oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy
jest niezwłocznie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słońsk.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk
Lilla Burkiewicz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A19B1C4A-B433-455E-9461-BB03F5FF4BC3. Podpisany

Strona 2

