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UCHWAŁA NR XLI/196/18
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 – tekst jednolity, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw obywatelskich, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi,
jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Maszewo posiadających czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy Maszewo,
2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Maszewo;
3) przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Maszewo;
4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Maszewo;
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Maszewo;
6) komitecie – należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej;
7) pełnomocniku – należy przez to rozumieć pełnomocnika komitetu inicjatywy uchwałodawczej.
§ 3. Grupa mieszkańców może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do rady przez złożenie
podpisów pod projektem uchwały.
§ 4. 1. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w statucie.
2. Projekt uchwały wnosi się do przewodniczącego rady.
3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu uchwały w tej samej
sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią
promocyjną oraz organizowaniem zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały wykonuje
komitet.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy złożyli pisemne oświadczenie
o utworzeniu komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru
ewidencyjnego PESEL.
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3. W imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym
oświadczeniu osób tworzących komitet, którzy reprezentują komitet w pracach nad projektem uchwały, w tym
na posiedzeniach komisji rady i sesji rady.
§ 6. 1. Komitet informuje przewodniczącego rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając
wniosek zawierający:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu, o którym mowa w § 5 ust. 2 ze wskazaniem nazwy komitetu oraz
adresu jego siedziby;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika oraz jego
zastępcy;
3) projekt uchwały spełniający wymogi, o których mowa w§ 4 ust. 1.
2. W terminie 7 dni przewodniczący rady przekazuje wójtowi projekt uchwały w celu poddania go analizie
co do zgodności z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 1 i wydania w tym zakresie opinii w terminie 14 dni.
3. Wójt przekazuje opinię, o której mowa w ust. 2 przewodniczącemu rady, który zawiadamia
pełnomocnika o treści opinii, a w przypadku projektów uchwał niespełniających wymagań, o których mowa
w § 4 ust. 1 dodatkowo informuje o pozostawieniu wniosku o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej bez
rozpatrzenia.
4. Wójt w terminie 7 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi opinii, o której mowa w ust. 3 zamieszcza na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maszewie informację o zawiązaniu się
komitetu, zamieszcza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wskazuje terminy rozpoczęcia i zakończenia
zbierania podpisów pod projektem uchwały.
5. Od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1 treść projektu uchwały nie może być zmieniona.
§ 7. 1. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu uchwały
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna może polegać w szczególności na:
1) organizowaniu spotkań z mieszkańcami;
2) przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczeniu ich w miejscach dostępnych dla mieszkańców;
3. Kampania promocyjna może rozpocząć się po zamieszczeniu przez wójta informacji, o której mowa
w § 6 ust. 4.
§ 8. 1. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały przez okres 30 dni licząc od dnia następnego po dniu
zamieszczenia informacji, o której mowa w § 6 ust. 4.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając podpis na wykazie obok swojego imienia
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Na każdej stronie wykazu musi
znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
3. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 9. Projekt uchwały wraz z wykazem mieszkańców popierających projekt uchwały, w liczbie nie mniejszej
niż określona w art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pełnomocnik
wnosi do przewodniczącego rady w terminie 14 dni od dnia zakończenia zbierania podpisów.
§ 10. 1. W terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w § 9 przewodniczący rady
kieruje projekt uchwały wraz z wykazem mieszkańców do wójta celem weryfikacji pod kątem czy podpisani
pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 2 pkt 1.
2. Wójt w terminie 14 dni przekazuje przewodniczącemu rady i zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Maszewie informacje o rzeczywistej liczbie podpisów złożonych pod projektem
uchwały.
3. W przypadku, gdy liczba mieszkańców popierających projekt uchwały jest niższa niż określona
w art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewodniczący rady zawiadamia
pełnomocnika o pozostawieniu projektu uchwały bez rozpatrzenia.
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§ 11. 1. Projekt uchwały wraz z wymaganymi opiniami przewodniczący rady kieruje na najbliższe
posiedzenie właściwej komisji rady celem zaopiniowania, a następnie wprowadza do porządku obrad sesji
rady.
2. O terminach posiedzenia komisji i sesji rady przewodniczący rady informuje pełnomocnika oraz jego
zastępcę.
3. Pełnomocnik oraz jego zastępca mogą zabierać głos na posiedzeniu komisji oraz sesji rady w sprawach
dotyczących projektu uchwały, w szczególności przedstawiając jej założenia i uzasadnienie.
§ 12. Przewodniczący rady zawiadamia pisemnie pełnomocnika o sposobie rozpatrzenie projektu uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.
§ 14. Przepisy uchwały mają zastosowanie od pierwszego dnia kadencji organów gminy następującej po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anetta Józefczyk

