UCHWAŁA NR SOK.0007.29.2019
RADY GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, co następuje:
§ 1. Grupa mieszkańców licząca, co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Gminy, może wystąpić z 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.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady
Gminy Jednorożec i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania.
3. Komitet inicjatywy uchwałodawczej wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas
prac Rady Gminy Jednorożec.
§ 3. 1. W zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu skierowanym do Rady Gminy Jednorożec podaje się:
1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby;
2) dane, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
2. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały.
3. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie terminu wejścia w życie uchwały;
5) uzasadnienie.
4. Projekt uchwały podlega weryfikacji pod względem formalnoprawnym.
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Rada Gminy Jednorożec wzywa Komitet
do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.
§ 4. 1. Projekt spełniający wymogi formalnoprawne jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej
z informacją o zawiązaniu się Komitetu oraz projektem uchwały.
2. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia
następującego po dniu, w którym otrzymał informację o przyjęciu zawiadomienia.
3. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały wpisują na liście w sposób czytelny swoje imię
i nazwisko, adres zamieszkania oraz składają własnoręczny podpis.
§ 5. 1. Komitet przedkłada Radzie Gminy Jednorożec projekt uchwały wraz z wykazem podpisów, co
najmniej 200 mieszkańców Gminy Jednorożec występujących z inicjatywą uchwałodawczą, posiadających
czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Jednorożec.
2. Wójt Gminy Jednorożec dokonuje weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały.
3. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż wymagana Rada
Gminy Jednorożec postanawia o pozostawieniu projektu uchwały bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Kampania
promocyjna
służy
przedstawianiu
projektustanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
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2. Kampania promocyjna prowadzona jest w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami oraz poprzez
rozpowszechnienie materiałów promocyjnych i umieszczaniu tych materiałów w miejscach dostępnych dla
mieszkańców.
3. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą promuje się poprzez publikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej wszystkich dokumentów związanych z jej przebiegiem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Wójcik
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