Projekt
z dnia 8 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców Gminy Police posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego Gminy Police może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, zbieraniem podpisów poparcia,
rozpowszechnianiem oraz promocją projektu uchwały wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej
„Komitetem”.
2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 3 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu
stanowiącego Gminy Police.
3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej
przedkładając:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, wraz ze wskazaniem
pełnomocnika reprezentującego grupę inicjatywną w pracach nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach
komisji oraz na sesji Rady Miejskiej w Policach;
2) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 27 ust. 2, 3 i 9 uchwały Nr XXV/180/2012 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie statutu gminy Police (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 298 i 299).
4. W terminie 3 dni roboczych Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach przekazuje Burmistrzowi Polic
projekt uchwały w celu zaopiniowania co do zgodności w wymogami określonymi w ust. 3 pkt 2.
5. W przypadku projektów uchwał niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wniosek
o wszczęcie inicjatywy uchwałodawczej pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Opinię w sprawie projektu uchwały Burmistrz Polic wydaje w terminie 14 dni, przekazując ją
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach.
7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach niezwłocznie zawiadamia Pełnomocnika Komitetu o treści
opinii, a w przypadku projektów uchwał niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 dodatkowo
informuje o pozostawieniu wniosku o wszczęcie inicjatywy uchwałodawczej bez rozpatrzenia.
8. Burmistrz Polic w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Pełnomocnikowi Komitetu opinii, o której
mowa ust. 4, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach:
1) informację o zawiązaniu się Komitetu,
2) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
3) informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały.
§ 3. 1. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały przez okres 30 dni od dnia opublikowania w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach informacji, o których mowa w § 2 ust. 8.
2. Uprawnionym do złożenia podpisu pod projektem uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
do organu stanowiącego i wpisana do stałego rejestru wyborców Gminy Police.
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3. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają na liście, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
uchwały, własnoręczny podpis oraz w sposób czytelny wpisują swoje imię (imiona), nazwisko oraz adres
zamieszkania.
§ 4. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały Przewodniczący
Komitetu przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchwały wraz z listą podpisów co najmniej
300 osób popierających projekt uchwały.
§ 5. 1. W terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 4, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Policach kieruje projekt uchwały wraz listami podpisów do Burmistrza Polic w celu weryfikacji liczby
osób udzielających poparcia projektowi uchwały w oparciu rejestr wyborców.
2. Burmistrz Polic w terminie 30 dni przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach:
1) informację o rzeczywistej liczbie podpisów złożonych pod projektem uchwały oraz publikuje ją w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach,
2) opinię prawną projektu uchwały,
3) informację o możliwości sfinansowania z budżetu Gminy Police realizacji uchwały.
3. Projekt uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach
kieruje na najbliższe posiedzenie właściwej komisji Rady Miejskiej w Policach oraz po zaopiniowaniu przez
komisję wprowadza do porządku obrad Rady Miejskiej w Policach.
4. O terminie posiedzenia komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Policach, której przedmiotem obrad będzie
projekt uchwały, a także o sposobie rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach projektu uchwały, zawiadamia się
pisemnie Pełnomocnika Komitetu.
5. W przypadku gdy liczba osób popierających projekt uchwały jest mniejsza niż 300, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Policach pozostawia projekt uchwały bez rozparzenia, o czym niezwłocznie powiadamia
Przewodniczącego Komitetu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Witold Król
Przewodniczący Rady
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Policach
z dnia....................2018 r.
(wzór)
Oświadczenie
o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Policach uchwały w sprawie:
.....................................................................................................................................................................................
(należy podać pełen tytuł projektu uchwały)

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy Police.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższej tabeli w celu wszczęcia i procedowania inicjatywy uchwałodawczej nad
projektem uchwały w ww. sprawie.
lp.

imię (imiona)

nazwisko

adres zamieszkania

czytelny podpis

W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik: ...........................................................................................................................................................
(należy wpisać imię/imina i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy)

Burmistrz Polic jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72 010 Police. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach
dostępnym pod adresem strony internetowej http://police.pl/
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Policach
z dnia....................2018
(wzór)
Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie:
............................................................................................................................................................................................................................................................
(należy podać pełen tytuł projektu uchwały)

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy Police.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższej tabeli przez komitet inicjatywy uchwałodawczej w celu przekazania ww.
projektu uchwały do organów Gminy Police oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Policach w toku procedowania inicjatywy
uchwałodawczej nad projektem uchwały w ww. sprawie.
lp.

imię (imiona)

nazwisko

adres zamieszkania

czytelny podpis

Burmistrz Polic jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72 010 Police. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach
dostępnym pod adresem strony internetowej http://police.pl/
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe
zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane
projekty uchwał.
Zgodnie z ww. ustawą prawo inicjatywy uchwałodawczej w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
przysługuje grupie co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego
gminy.
Opisana powyżej regulacja wynika z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych.
Przed nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym prawo inicjatywy obywatelskiej uregulowane było
w statucie gminy Police, który został zmieniony uchwałą NR XLIII/415/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia
19 czerwca 2018 roku.

Projekt uchwały przygotowany przez
Wydział Organizacyjno - Prawny
Urzędu Miejskiego w Policach
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