
UCHWAŁA NR VII/42/19
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Miasta Bełchatowa,

2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,

3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,

4) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wnosi się do Rady 
Miejskiej w Bełchatowie, składając go w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1.

2. Do projektu uchwały dołącza się zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatyw uchwałodawczych.

§ 3. 1. Komitet inicjatyw uchwałodawczych, zwany dalej "Komitetem", tworzy grupa co najmniej 
10 mieszkańców.

2. Komitet wystepuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu,

2) imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania osób tworzących Komitet wraz z ich własnoręcznym 
podpisem,

3) dane do kontaktu z Komitetem.

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, organizacją 
zbierania podpisów osób popierających projekt uchwały, a także innymi działaniami związanymi z promocją 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wykonuje Komitet.

2. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu uchwały, 
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

3. Projekt uchwały ogłaszany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Bełchatowa oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

4. Komitet może promować projekt uchwały w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w szczególności 
w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz w innych środkach masowego przekazu.
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§ 5. 1. Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały powinien być 
zredagowany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad techniki 
prawodawczej.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną podjęcia uchwały,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

7) uzasadnienie.

3. Projekt uchwały musi zostać opatrzony czytelnymi podpisami wszystkich członków Komitetu, 
a poszczególne strony projektu muszą zostać przez nich zaparafowane.

§ 6. 1. Komitet przekłada Radzie Miejskiej w Bełchatowie wykaz osób popierających projekt uchwały 
nie później niż na 14 dni przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) 
i nazwiska, adresu zamieszkania, własnoręczny podpis.

3. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której 
mieszkaniec udziela poparcia.

4. Weryfikację wykazu mieszkańców popierających projekt uchwały oraz osób tworzących Komitet, 
w zakresie zgodności z rejestrem wyborców, przeprowadza Prezydent Miasta Bełchatowa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz 
Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie

Piotr Wysocki
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