
UCHWAŁA NR XI/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art .4l a  ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 
poz. 506 ) - Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 
oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.

§ 2. 

1. Grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do                  
organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Miejskiej w Ożarowie z obywatelską        inicjatywą   
uchwałodawczą.

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, organizacją zbierania podpisów   
mieszkańców popierających projekt uchwały, a także złożeniem wniosku do Przewodniczącego Rady  
Miejskiej w Ożarowie wykonuje Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej  Komitetem.

3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 3 mieszkańców Gminy  Ożarów, którzy mają czynne prawo 
wyborcze i złożyli pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu zawierające imię (imiona), nazwiska, adresy 
zamieszkania, daty urodzenia oraz własnoręczne podpisy członków Komitetu.

4. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika,                   wskazani 
w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet, którzy reprezentować będą Komitet na posiedzeniach 
sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.

§ 3. 

1. Uprawnioną do poparcia projektu uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego, wpisana do stałego rejestru wyborców na dzień złożenia projektu uchwały.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały na liście poparcia składając pod projektem uchwały 
obok swoich danych osobowych zawierających imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę 
urodzenia, własnoręczny podpis.

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest bezskuteczne.

4. Za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych złożonych na liście poparcia udzielonego projektowi 
uchwały odpowiedzialny jest Komitet.

§ 4. 

1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się w formie 
wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie 
w formie pisemnej.

2. Projekt uchwały powinien określać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) uzasadnienie podjęcia uchwały,

5) źródła finansowania realizacji uchwały, jeśli projekt uchwały powoduje skutki finansowe,
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6) propozycję terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 
uchwałodawczej dla Rady Miejskiej w Ożrowie lub Burmistrza Ożarowa.

4. Do projektu uchwały należy dołączyć:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ze                 wskazaniem 
Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentować będą          komitet obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, którego wzór określa załącznik nr |        1 do uchwały,

2) listę poparcia z podpisami, o której mowa § 3 ust. 2, której wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie w terminie 7 dni od dnia złożenia projektu uchwały 
przekazuje projekt uchwały Burmistrzowi Ożarowa w celu jego analizy.

2. Projekt podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz pod 
względem merytorycznym z uwzględnieniem możliwości i zasadności wykonania uchwały, a w przypadku 
uchwał rodzących zobowiązania finansowe projekt podlega zaopiniowaniu pod względem możliwości ich 
pokrycia i skutków dla budżetu gminy.

3. Po zaopiniowaniu przez Burmistrza projektu uchwały wraz z opinią zostaje przekazany 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie i staje się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Ożarowie.

§ 6. 

1. Rada Miejska w Ożarowie promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez publikowanie 
informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów.

2. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest upowszechnienie wśród mieszkańców 
gminy wiedzy o:

1) prawie do - wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz osposobie i trybie korzystania 
z tego prawa,

2) wniesionych obywatelskich inicjatywach uchwałodawczych.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ożarowie

Halina Dragan
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UZASADNIENIE

Konieczność ustalenia zasad realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wynika ze zmian ustawy o

samorządzie gminnym, wprowadzonych ustawą z dnia l1 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w

celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania ikontrolowania niektórych

organów publicznych.
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