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UCHWAŁA NR 661/2018
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów
jakim muszą odpowiadać składane projekty
Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 41a ust. 5 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1. Prawo wniesienia projektu obywatelskiego posiada grupa co najmniej 300 mieszkańców mająca
czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Siemianowic Śląskich, zwana dalej Radą.
§ 2. 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 10 osób, które mają prawo wybierania do Rady i złożyli
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu
zamieszkania.
3. O utworzeniu Komitetu, Komitet powiadamia Radę.
§ 3. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien
odpowiadać wymogom formalnym, które zostały określone w § 62 Statutu Miasta Siemianowice Śląskie oraz
wskazywać ewentualne źródła finansowania. Do projektu dołącza się listę z podpisami mieszkańców
popierających przedkładany projekt, zawierającą na każdej stronie tytuł projektu uchwały oraz tabelę
z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdego z wnioskodawców.
2. Komitet może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu w sprawach dotyczących
projektu uchwały.
§ 4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały, Rada kieruje projekt do Prezydenta Miasta
w celu zaopiniowania pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości finansowania działań
będących przedmiotem inicjatywy oraz zweryfikowania danych dotyczących projektu.
§ 5. 1. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań określonych w uchwale, Rada wzywa
osoby wskazane przez Komitet do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku niewskazania osób
reprezentujących Komitet, wezwanie doręcza się wszystkim członkom Komitetu.
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2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się na czym polegają uchybienia oraz podaje się termin
na ich usunięcie oraz informuje o skutkach nieusunięcia w terminie braków projektu.
3. Nieuzupełnienie przez Komitet braków formalnych wskazanych przez Radę w wyznaczonym terminie,
nie krótszym jednak niż 14 dni od otrzymania wezwania, skutkuje odrzuceniem projektu. Odrzucenia projektu
dokonuje Rada.
§ 6. Projekt uchwały spełniający warunki określone w niniejszej uchwale, powinien zostać ujęty
w porządku obrad sesji Rady przypadającej nie później, niż w terminie 3. miesięcy od dnia jego przedłożenia.
§ 7. Przed głosowaniem Komitet jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń Rady i jej komisji,
poświęconych rozpatrywaniu projektu, który został wniesiony w ramach inicjatywy uchwałodawczej.
§ 8. 1. Komitet prowadzi kampanię promocyjną, służącą przedstawieniu i wyjaśnieniu treści projektu
uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Komitet może promować projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów prawa oraz zasad
współżycia społecznego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od kadencji organów jednostki samorządu terytorialnego
następującej po kadencji, w czasie której została przyjęta.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

