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UCHWAŁA NR VII/37/2019
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim powinny odpowiadać projekty uchwał.
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne
wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
§ 2. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy
uchwałodawczej dla Wójta Gminy Zwierzyn.
2. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) nazwę aktu prawnego;
2) nazwę organu uchwałodawczego;
3) przedmiot regulacji;
4) podstawę prawną;
5) proponowane uregulowania;
6) wykonawcę uchwały;
7) termin wejścia uchwały w życie;
8) uzasadnienie podjęcia uchwały, wyjaśniające cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazujące źródła
finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu Gminy Zwierzyn.
3. Projekt uchwały składa się przewodniczącemu Rady.
§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet
inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej Komitetem.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy Zwierzyn i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym
oświadczeniu osób tworzących Komitet.
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§ 4. 1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady Gminy Zwierzyn o utworzeniu Komitetu,
poprzez niezwłoczne przekazanie mu oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu, o którym mowa
§ 3 ust. 2 uchwały, wraz z projektem uchwały, na potrzeby której został zawiązany Komitet.
2. Przewodniczący w ciągu 7 dni przekazuje dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 Wójtowi Gminy
Zwierzyn.
§ 5. 1. Wójt Gminy Zwierzyn w przypadku stwierdzenia braków w oświadczeniu, o którym mowa
§ 3 ust. 2 lub stwierdzenia, że projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 2 ust. 2 niniejszej
uchwały wzywa pełnomocnika Komitetu do ich usunięcia wyznaczając termin 14 dni. Nieusunięcie braków
wstrzymuje bieg inicjatywy uchwałodawczej i jest jednoznaczne z rozwiązaniem Komitetu.
2. W przypadku spełnienia wymogów o których mowa § 3 ust. 2 i § 2 ust. 2 Wójt przyjmuje zgłoszenie
Komitetu.
3. O fakcie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszenia, w terminie 7 dni, Wójt informuje na piśmie
przewodniczącego Rady Gminy Zwierzyn i pełnomocnika Komitetu, jednocześnie umieszczając projekt
uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn tj. www.bip.zwierzyn.pl.
§ 6. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet rozpoczyna kampanię promocyjną na rzecz projektu uchwały
oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.
§ 7. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
§ 8. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być udostępniony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion)
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie
wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 9. 1. Wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do
przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. Przewodniczący w ciągu 7 dni przekazuje wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały
Wójtowi Gminy Zwierzyn. Wójt w ciągu 7 dni dokonuje stosownej weryfikacji i o jej wynikach powiadamia
przewodniczącego Rady.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 2 prawidłowo złożona liczba podpisów
popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, przewodniczący Rady odmawia nadania biegu
projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie w ciągu 7 dni pełnomocnika.
4. Komitet w ciągu 14 dni może uzupełnić brakującą liczbę podpisów mieszkańców. Brak uzupełnienia
wymaganej liczby podpisów w tym terminie powoduje rozwiązanie Komitetu i wstrzymanie inicjatywy
uchwałodawczej.
§ 10. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują przedstawiciele wskazani przez
Komitet.
§ 11. O terminie posiedzeń Komisji i sesji Rady Gminy Zwierzyn, na których będzie omawiany projekt
uchwały przewodniczący Rady informuje pisemnie pełnomocnika.
§ 12. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.
§ 13. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie pełnomocnika o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały.
§ 14. Komitet ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. po podjęciu lub
niepodjęciu uchwały przez Radę Gminy Zwierzyn.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Zwierzyn
Mariusz Krzyżanowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/37/2019
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 marca 2019 r.
Oświadczenie
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej ......................................................................... w celu
(pełna nazwa Komitetu)
wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy Zwierzyn uchwały w sprawie:
…………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
(pełna nazwa projektu uchwały)
Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zwierzyn tj. organu stanowiącego,
o którym mowa w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zmianami).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia projektu uchwały.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

W imieniu Komitetu występują:
Pełnomocnik……………………………………………………………………………......................……..
…………..………………………………………………………………………………………………........
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
..................................................................
(podpis przyjmującego pełnomocnictwo)
Zastępca pełnomocnika………………………………………………………......................………………..
…………..…………………………………………………………………………………………….....…...
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
.........................................................
(podpis przyjmującego zastępstwo)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/37/2019
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 marca 2019 r.
Wykaz
osób popierających projekt uchwały w sprawie
…………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
(pełna nazwa projektu uchwały)
zgłaszany w ramach inicjatywy uchwałodawczej do Rady Gminy Zwierzyn.
Lp.

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Złożenie podpisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podpisującego na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały.

