UCHWAŁA NR XIV/115/2019
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Miasta Kobyłka
Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi
jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta
Kobyłka, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet
Inicjatywy Uchwałodawczej.
2. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej może utworzyć grupa co najmniej 3 mieszkańców, którzy mają czynne
prawo wyborcze do Rady Miasta Kobyłka i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu.
3. O utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Radę Miasta Kobyłka
w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały.
4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały, sposób jej ogłoszenia, ewentualny czas jej obowiązywania;
6) uzasadnienie.
2. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie.
3. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie
kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez radę następnej kadencji bez potrzeby
ponownego wniesienia projektu uchwały.
§ 5. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej ogłasza
miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Informację o zawiązaniu się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej umieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka.
3. Od dnia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 treść projektu uchwały nie może być
zmieniona.
§ 6. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej
treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających
projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§ 7. 1. Projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów mieszkańców.
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2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie własnoręczny podpis, obok
swojego imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł
projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
3. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 8. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wnosi się do
Rady Miasta Kobyłka nie później niż dwa miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka zawiadamia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu
poczty elektronicznej, osoby wskazane przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej o terminie sesji oraz
posiedzeniach Komisji Rady, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, na których będzie rozpatrywany złożony
projekt uchwały. W przypadku niewskazania osób reprezentujących Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,
zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu.
3. Osoby reprezentujące Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, a także poszczególni członkowie Komitetu
mogą zabierać głos na posiedzeniach Komisji Rady oraz sesji Rady Miasta Kobyłka w sprawach dotyczących
projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie.
4. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań, Rada Miasta Kobyłka wzywa Komitet Inicjatywy
Uchwałodawczej lub osoby wskazane przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej do uzupełnienia braków
formalnych w terminie 30 dni.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka
Edyta Walczuk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/115/2019
Rady Miasta Kobyłka
z dnia 23 września 2019 r.
Kobyłka, ………………………………..
(dzień, miesiąc, rok)
…………………………………………..
……………………………………………
(nazwa Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej)
Zawiadomienie
o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta
Kobyłka uchwały
w sprawie ………………………………………………………………………………………
(tytuł projektu uchwały)
Oświadczam, że w dniu dokonania podpisu posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Kobyłka
Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Adres
zamieszkania

Adres poczty
elektronicznej*

Data

Podpis

Funkcja
pełniona w
Komitecie

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
(…)
Wykaz osób wskazanych do reprezentowania Komitetu*:
1) ……………………….
2) ………………………..
3) …………………………

*nieobowiązkowe
Załączniki:
Projekt uchwały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka:
https://www.kobylka.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych#
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/115/2019
Rady Miasta Kobyłka
z dnia 23 września 2019 r.

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w dniu udzielenia poparcia posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta
Kobyłka
Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Adres
zamieszkania

Data udzielenia Podpis
poparcia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(…)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka: https://www.kobylka.pl/klauzula-informacyjna-oprzetwarzaniu-danych-osobowych#
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