
UCHWALA MR 111/19/18
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy r dnia 8 marea 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz, U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Okresla sie szczegotowe zasady wnoszenia przez mieszkancow Gminy Ostrowek obywatelskich
inicjatyw uchwalodawczych, zasady tworzenia komitetow inicjatywy uchwatodawczej, zasady promocji
obywatelskiej inicjatywy uchwatodawczej oraz formalne wymogi, jakim musza^ odpowiadac sktadane
projekty.

§ 2. Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rade Gminy Ostrowek;

2) Przewodniczacym Rady - nalezy przez to rozumiec Przewodniczacego Rady Gminy Ostrowek;

3) Statucie - nale±y przez to rozumiec Statut Gminy Ostrowek;

4) Komitecie - nalezy przez to rozumiec Komitet inicjatywy uchwatodawczej;

5) Petnomocniku - nalezy przez to rozumiec Pelnomocnika Komitetu inicjatywy uchwatodawczej;

6) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Ostrowek.

§ 3. Grupa co najmniej 100 mieszkancow Gminy Ostrowek, posiadajacych czynne prawa wyborcze
do organu stanowiacego, moze wystapic do Rady z obywatelska inicjatywq uchwatodawczq, przez
zlozenie oswiadczen o wyst^pieniu z obywatelska inicjatywa uchwalodawcz^, wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 4. I. Przedmiotem projektu uchwaty przygotowanego w ramach inicjatywy uchwaiodawczej
powinny bye sprawy pozostajace w zakresie zadari i kompetencji Rady.

2. Projekt uchwaty w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej nie moze dotyczyc spraw, dla
ktorych przepisy prawa zastrzegajq wylacznosc inicjatywy uchwalodawczej dla Wojta.

3. Projekt uchwaly powinien odpowiadac wymogom zawartym w Statucie oraz w niniejszej uchwale.

4. Projekt uchwaty sklada sie Przewodniczacemu Rady.

5. Wniesienie projektu uchwaty nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej
sprawie, w tym takze przez grupe mieszkancow.

6. Projekt uchwaty, w stosunku do ktorego postepowanie uchwalodawcze nie zostato zakonczone
w trakcie kadencji Rady, w ktorej zostat wniesiony, jest rozpatrywany przez Rad? nastepnej kadencji, bez
potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwaly.

7. Jezeli projekt uchwaly narusza ust. 1 lub 2, odmawia sie nadania biegu projektowi uchwaly
i uchwala pozostaje bez rozpatrzenia. o czym Przewodniczacy Rady informuje Petnomocnika.

§5. l.Czynnosci zwiazane z przygotowaniem projektu uchwaty w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwatodawczej, jego rozpowszechnianiem, kampaniq promocyjn^, a takze organizacj^ zbierania
podpisow mieszkancow popierajacych projekt, wykonuje Komitet.

2. Komitet wystepuje pod nazwq ,,Komitet inicjatywy uchwalodawczej w sprawie ...", uzupelniony
o tytul projektu uchwaly.
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3. Komitet moze utworzyc grupa co najmniej 5 mieszkaricow, ktorzy rnaj^ prawo wybierania do Rady
i ztozyli pisemn^ deklaracj? o utworzeniu Komitetu, wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 2 do
niniejszej uchwaty.

4. W imieniu i na rzecz Komitetu wystepuje Petnomocnik lub jego zast^pca, wskazani w pisemnej
uchwale osob tworzacych Komitet. Wzor uchwaty Komitetu owyznaczeniu Petnomocnika ijego
zastepcy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 6. 1. Pelnomocnik pisemnie zawiadamia Przewodniczacego Rady o utworzeniu Komitetu.

2. Do zawiadomienia zatacza si$:

1) projekt uchwaty w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwatodawczej spetniajacej warunki, o ktorych
mowa w § 4 ust. 3;

2) deklaracje o utworzeniu Komitetu;

3) uchwate Komitetu o wyznaczeniu Petnomocnika ijego zastepcy.

3. Jezeli zawiadomienie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 1 i 2, Przewodniczacy Rady
przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Petnomocnika.

4. W wypadku stwierdzenia brakow formalnych zawiadomienia, Przewodniczacy Rady pisemnie
wzywa Petnomocnika do ich usuniecia w terminie 14dni wskazujac, na czym polegaja uchybienia.
Nieusuni^cie brakow powoduje odmowe przyjecia zawiadomienia. O odmowie przyjecia zawiadomienia
Przewodniczacy Rady informuje Rade.

§7. l .Po przyjeciu zawiadomienia, Komitet ogtasza miejsca udostepnienia projektu uchwaty do
publicznego wgladu oraz miejsce i sposob zbierania oswiadczeri od mieszkahcow, o ktorych mowa w § 3.

2. Po przyjeciu zawiadomienia projekt uchwaly wraz z deklaracj^ o utworzeniu Komitetu zamieszcza
sie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostrowek.

3. Od dnia przyjecia zawiadomienia, tresc uchwaty wraz z uzasadnieniem nie moze bye zmieniona.

§ 8. 1. Komitet prowadzi kampanie promocyjnq stuzaca przedstawianiu i wyjasnianiu tresci
obywatelskiego projektu uchwaty, stanowiacego przedmiot inicjatywy uchwatodawczej.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwaty oraz zbieranie oswiadczeh od mieszkancow,
o ktorych mowa w § 3, popierajacych projekt uchwaty, rozpoczyna si? po przyjeciu zawiadomienia,
o ktorym mowa w § 6.

§ 9. 1. W miejscu zbierania oswiadczeri mieszkancow musi bye wytozony do wgladu projekt uchwaty.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwaty, sktadajac oswiadczenie, o ktorym mowa w § 3.

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwaty jest nieskuteczne.

§ 10. 1. Projekt uchwaty wraz z oswiadczeniami od mieszkahcow popierajacymi projekt uchwaly oraz
pismem stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej uchwaty, Petnomocnik wnosi Przewodniczacemu Rady
nie pozniej niz w ciagu 60 dni od daty przyjecia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

2. Przewodniczacy Rady nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca sie do
Wojta o sprawdzenie:

l)czy tresc projektu uchwaty z uzasadnieniem nie zostala zmieniona wodniesieniu do projektu
ztozonego w zawiadomieniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt I ;

2) czy jest ztozona wymagana liczba podpisow.

3. Wqjt w terminie 30 dni przekazuje Przewodniczacemu Rady i zamieszcza na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej informacje o rzeczywistej liczbie podpisow ztozonych pod projektem
uchwaty oraz czy tresc projektu uchwaty z uzasadnieniem nie zostata zmieniona.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze tresc projektu uchwaty lub uzasadnienia jest zmieniona,
Przewodniczqcy Rady nie pozniej niz w terminie I4dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia
Petnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwaty.

5. Jezeli po przeprowadzeniu postepowania okaze sie, ze liczba osob uprawnionych do udzielenia
poparcia jest mniejsza niz wymagana, Przewodniczqcy Rady wyznacza 14 dniowy termin na uzupetnienie
wymaganej liczy osob udzielaj^cych poparcia projektowi uchwaly. Nieuzupelnienie liczby osob,
popieraj^ch projekt uchwaty w terminie, powoduje odmowe nadania biegu projektowi uchwaty, o czym
Przewodnicz^cy Rady w terminie 14 dni zawiadamia Petnomocnika.

§11. l.Po stwierdzeniu, ze projekt uchwaty zostat ztozony prawidtowo, Przewodniczqcy Rady
kieruje go na posiedzenie wtasciwej komisji Rady celem zaopiniowania, a nastepnie wprowadza do
porz^dku obrad Rady. O terminie posiedzen Rady i sesji Rady Przewodnicz^cy Rady zawiadamia
Petnomocnika.

2. W pracach Rady nad projektem uchwaty, Komitet reprezentowany jest przez jego przedstawicieli.

3. Przedstawiciele, o ktorych mowa wust. 2 53 uprawnieni do udziatu w pracach Rady,
z zachowaniem zasad obowiazuj^cych w Statucie.

§ 12. Wydatki zwiazane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwatodawczej pokrywa
Komitet.

§ 13. Komitet ulega rozwi^zaniu po:

1) odmowie nadania biegu projektowi uchwaty;

2) bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 1;

3) zakoriczenia postepowania uchwatodawczego tzn. podjecia lub niepodjecia uchwaty przez Rade.

§ 14. Wykonanie uchwaty powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§15. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn, c£4cY Rady
Gminy

Andrzej Wojewoda
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Zalaczniknr 1 do uchwaiy Nr I I I / l 9/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Oswiadczenie
o wystapieniu z obywatelska inicjatywa uchwalodawczq

Imie (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Do Rady Gminy Ostrowek

Oswiadczam, ze wystepuje z obywatelsk^ inicjatywa uchwalodawcz^ i wnosze pod obrady Rady
Gminy Ostrowek projekt uchwaiy w sprawie:

Uchwaia okresla (przedmiot uchwaiy):

Czynnosci zwiazane z przygotowaniem oraz promocja projektu uchwaiy prowadzi Komitet pod
nazw^: Komitet inicjaty\vy uchwatodawczej projektu uchwaiy Rady Gminy Ostrowek w sprawie

Oswiadczam, ze posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Ostrowek.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach czynnosci zwiazanych
z wystapieniem zobywatelsk^ inicjatyw^ uchwalodawcz^ i rozpatrzeniem projektu uchwaiy przez
Rade Gminy Ostrowek.

(data i czytelny podpis mieszkanca)
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Zafcjcznik Nr 2 do uchwaly Nr 111/19/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DEKLARACJA
o utworzeniu Komitetu obywatelsklej inicjatywy uchwalodawczej

My nizej podpisani, oswiadczamy, iz tworzymy Komitet obywatelsklej inicjatywy uchwalodawczej,
ktorego celem jest wniesienie pod obrady Rady Gminy Ostrowek projektu uchwaiy w sprawie

Projekt uchwaly stanowi zatacznik do Deklaracji.
Komitet wystepuje pod nazwa: Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej w sprawie

Adres siedziby Komitetu:
Pemomocnikiem Komitetu jest:
Zastepc^ pelnomocnikajest:

Komitet tworza;
1) Imie (imiona) i nazwisko PESEL
Adres zamieszkania

Oswiadczam, ze posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Ostrowek, deklaruje
przystapienie do Komitetu i wyrazam zgod? na przetwarzanie motch danych osobowych w ramach
czynnosci wykonawczych, w zwiazku z wystapieniem z obywatelskq inicjatywa uchwalodawczq oraz
rozpatrzeniem projektu uchwary w sprawie

(data i czytelny podpis)
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Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr Ill/ t 9/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWALA
Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej

z dnia

Na podstawie § 5 ust.4 uchwaty nr 111/19/18 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej (Dz.Urz.Woj.L6dz. poz ) uchwala si?, co nast^puje:

§ 1. Do reprezentowania Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej w sprawie
podczas prac

przed Rada Gminy Ostrowek zwiazanych z rozpatrzeniem prqjektu uchwaly, w tym do skladania
oswiadczeh w imieniu Komitetu, do ziozenia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, deklaracji
o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwalodawczej oraz do ztozenia wniosku o rozpatrzenie projektu
uchwaly wskazuje sie:

1) Pana/Pani^ jako Pelnomocnika Komitetu;

2) Pana/Pani^ jako zastepce Pelnomocnika.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Podpisano (czytelne podpisy czlonkow Komitetu, zgodnie z deklaracj^ o utworzeniu Komitetu).

Komitet w skladzie:

2.

3.

4.

5.

Przcv.
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Zalacznik Nr 4 do uchwary Nr III/19/1 8

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 20 1 8 r.

Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwatodawczej w sprawie

Do Rady Gminy Ostrdwek

W zataczeniu przekazuj? .......... oswiadczen owystapieniu z obywatelska inicjatywa
uchwatodawczq i wnosz^ pod obrady Rady Gminy Ostrowek projekt uchwaly w sprawie

Uchwala okresla (przedmiot ucliwaty):

Przygotowanie oraz promocje projektu uchwaJy prowadzi Komitet inicjatywy uchwalodawczej
projektu uchwaly Rady Gminy Ostr6wek w sprawie

zgodnie z informacja o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwalodawczej, zlozonej do Rady Gminy
Ostrowek w dniu ............................

Pelnomocnik Komitetu

(data i podpis)
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ustawy o zmianie niektorych ustaw w celu zwiekszenia udziatu obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych organ6w publicznych,
od nastepnej kadencji rady gminy bedzie miat zastosowanie dodany tq ustawa. art. 41a ustawy
o samorza.dzie gminnym.
Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkahcow gminy, posiadajqcych czynne prawa wyborcze do
organu stanowia_cego (czyli rady gminy), bedzie mogla wysta_pic z obywatelska. inicjatywa.
uchwatodawczq.
Taka grupa mieszkaricow bedzie musiata liczyc w gminie do 5000 mieszkancow -
co najmniej 100 osob. Projekt uchwaty zgtoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwatodawczej bedzie musial stac si^ przedmiotem obrad rady na najblizszej sesji po ztozeniu
projektu, ale nie pozniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia ztozenia projektu. Komitet inicjatywy
uchwatodawczej bedzie miat prawo wskazywac osoby uprawnione do reprezentowania komitetu
podczas prac rady.
W zwigzku z powyzszym na Rade gminy natozono obowiqzek okreslenia w drodze uchwaty:
szczegotowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetow inicjatyw
uchwatodawczych, zasady promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi, jakim beda. musiaty
odpowiadac skladane projekty.

tdy
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