
Projekt

z dnia  19 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) 
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Grupa co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejsiej w Międzylesiu 
może wystapić do Rady Miejskiej w Międzylesiu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

2.  Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, promocją, a także 
organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierjących projekt wykonuje na własny koszt Komitet Inicjatywy 
Uchwałodawczej zwany dalej Komitetem. 

3.  Kampania promocyjna projektu uchwały może odbywać się w każdy prawnie dopuszczalny sposób. 
Wszelkie materiały promocyjne winny zawierać oznaczenie podmiotu, od którego pochodzą. 

4.  Komitet może tworzyć grupa co najmniej pięciu osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 
Miejskiej w Międzylesiu, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, podając imię/imiona, 
nazwisko oraz adres zamieszkania.

§ 2. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzylesiu o wystąpieniu z inicjatywą 
uchwałodawczą. 

2. W zawiadomieniu podaje się: 

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,

2)  oświadczenia, o których mowa w §1 ust. 4, 

3)  projekt uchwały. 

3. W zawiadomieniu można wskazać osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac nad 
projektem uchwały, w tym także na posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady. 

§ 3. 1. Projekt uchwały składany do Rady Miejskiej w ramach inicjatywy obywatelskiej zawiera: 

1) tytuł uchwały, 

2) proponowane uregulowania, 

3) termin wejścia w życie uchwały, 

4) uzasadnienie.

2.  Do projektu uchwały załącza się wykaz mieszkańców, o których mowa w §1 ust. 1. 

3.  Mieszkaniec dokonuje poparcia dla projektu uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na wykazie 
obok swojego imienia/imion, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Wszystkie strony wykazu muszą zawierać 
informację o nazwie Komitetu i tytule projektu uchwały, dla którego jest udzielane poparcie. 

4.  Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi projekt uchwały wraz z wykazem 
osób popierających projekt w celu weryfikacji liczby wymaganych podpisów. Czynności sprawdzające 
dokonywane są w ciągu 7 dni.
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§ 4. 1. Jeżeli projekt uchwały wnoszony w ramach inicjatywy uchwałodawczej nie spełnia wymogów 
określonych w § 3 Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia Komitet lub wskazaną osobę uprawnioną 
o stwierdzonych brakach i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

2.  Jeżeli projekt uchwały został prawidłowo złożony, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Międzylesiu 
przesyłago do rozpatrzenia Komisjom Rady Miejskiej i informuje Komitet o terminach posiedzeń Komisji oraz 
o terminie sesji, na której projekt będzie procedowany. 

3.  Złożony projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej podlega niezwłocznemu 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. 

4.  Projekt uchwały opiniuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 

5.  Członkowie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej mają prawo zabierania głosu podczas posiedzeń Komisji 
i sesji Rady Miejskiej, na których rozptrywany jest złożony projekt uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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