UCHWAŁA NR XLV/485/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 4la ust. 5ustawy zdnia
poz.994 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
$ 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje
prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
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$ 2. 1. Projekt uchwały mieszkańców miasta przygotowuje komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
zwany dalej „Komitetem”. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet tworzy grupa nie więcej niż 5 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, zawierające imię (imiona) nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny
PESEL. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie
Przewodniczącego Rady Miejskiej najpóźniej na dzień przed wyłożeniem do wglądu projektu uchwały.
3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną,
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców miasta popierających projekt, wykonuje Komitet.
4. W imieniu ina rzecz Komitetu działa ustanowiony przez członków Komitetu pełnomocnik, do którego
kierowana jest korespondencja dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Pełnomocnik Komitetu
uprawniony jest do wprowadzania w projekcie uchwały autopoprawek.
5. Komitet organizuje zbieranie podpisów mieszkańców miasta popierających projekt uchwały. W tym celu
członkowie Komitetu oraz osoby pisemnie przez nich wskazane otrzymują od administratora danych osobowych,
którym jest pełnomocnik Komitetu, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wcelu złożenia
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej z podanym w upoważnieniu tytułem projektu uchwały.
6. Projekt uchwały powinien być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów.
7. Mieszkańcy miasta udzielają poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na
liście popierającej obywatelską inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców miasta zawierającą imię (imiona),
nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
8. Lista, o której mowa w ust. 7, na każdej stronie musi zawierać tytuł projektu uchwały, któremu zostaje
udzielone poparcie; dane: imię, nazwisko i numer telefonu pełnomocnika Komitetu oraz klauzulę informacyjną.
$3. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zaczyna się w dniu zawiadomienia na piśmie
Przewodniczącego Rady Miejskiej o utworzeniu Komitetu.
2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej kończy się z dniem rozpatrzenia projektu uchwały przez
Radę Miejską, z zastrzeżeniem $ 5.
3. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odbywa się poprzez udostępnienie strony internetowej
miasta, tablic ogłoszeń Urzędu Miejskiego, miejskich wydawnictw prasowo-informacyjnych oraz innych miejsc
zwyczajowo przyjętych.
$4.1.Po zebraniu co najmniej
Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
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3. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje analizy prawno-finansowej projektu uchwały. W przypadku
konieczności wprowadzenia autopoprawki Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca się do pełnomocnika Komitetu
o wprowadzenie autopoprawki w terminie 7 dni.
$ 5. Złożonemu projektowi
finansowa wykaże, że:
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$ 6. 1. Za termin złożenia projektu uchwały przyjmuje się dzień, w którym
projekt uchwały, po uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych.
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2. W przypadku gdy podjęcie uchwały wymaga uprzednio zasięgnięcia opinii, uzyskania zgody lub stanowiska
innego organu (organizacji, instytucji) a pełnomocnik Komitetu takiego nie dołączył wraz ze złożeniem projektu
uchwały, treść opinii (zgody, stanowiska) winna być doręczona Przewodniczącemu Rady Miejskiej najpóźniej
przed rozpoczęciem sesji, w której porządku obrad projekt uchwały umieszczono.
$ 7. Po zakończeniu prac Komisji Rady Miejskiej projekt uchwały trafia pod obrady Rady Miejskiej.
$ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
$ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie od kadencji Rady Miejskiej następującej po kadencji, w czasie której ją uchwalono.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/485/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.
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w życie:
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- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE:
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UZASADNIENIE:
Komisja Statutowa Rady Miejskiej stosownie do art. 41a ust. 5 ustawy o samorzą
dzie
gminnym
opracowała
projekt
uchwały
w
sprawie
obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do występowania przez mieszkańców miasta
z inicjatywą uchwałodawczą. Nowe przepisy określają między innymi: liczbę
osób
mających prawo wystąpić z inicjatywą oraz zasady procedowania nad złożony
m w tym

trybie projektem. Równocześnie nowe przepisy nakładają na organ stanowi
ący obowiązek

określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywate
lskich,
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywate
lskich
inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać
składane

projekty. Całość wymogów została przez Komisję Statutową Rady Miejskie
j uwzględniona

i szczegółowo uregulowana, znajdując odzwierciedlenie w przepisach od przyszłe
j kadencji

Rady Miejskiej.
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wyznaczony zakres ustawowy w zakresie opracowania obywatel
skiej
uchwałodawczej, wobec czego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadni
one.
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