
 

 

UCHWAŁA NR IX/120/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 18 czerwca 2019 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 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 506) 

Rada Miejska w Jaworznie, 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Prawo wniesienia projektu obywatelskiego posiada grupa co najmniej 300 mieszkańców mająca 

czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej  w Jaworznie, zwanej dalej Radą. 

§ 2. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady 

Miejskiej w Jaworznie. 

§ 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 promować projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów prawa oraz zasad 

współżycia społecznego. 

3. 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 i nazwiska oraz adresu 

zamieszkania. 

4. O utworzeniu Komitetu, Komitet pisemnie powiadamia Przewodniczącego Rady w Jaworznie w terminie 

14 dni od dnia utworzenia Komitetu. 

§ 4. 1. W zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu podaje się nazwę komitetu, skład komitetu ze wskazaniem 

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu. 

Zawiadomienie zawiera również informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Komitet może wskazać osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu w sprawach dotyczących 

projektu uchwały. 

3. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi spełniać 

wymagania formalne, o których mowa w Statucie Miasta Jaworzna. 

2. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 

uchwałodawczej dla Prezydenta Miasta Jaworzna. 
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3. Do projektu uchwały dołącza się listę z podpisami mieszkańców popierających przedkładany projekt, 

zawierającą na każdej stronie tytuł projektu uchwały, nazwę komitetu oraz tabelę z imieniem i nazwiskiem, 

adresem zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdego z wnioskodawców. 

§ 6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały, Rada kieruje projekt do Prezydenta Miasta 

Jaworzna w celu weryfikacji formalno-prawnej. 

§ 7. 1. W przypadku gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań określonych w uchwale i w Statucie Miasta 

Rada wzywa osoby wskazane przez Komitet do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku niewskazania 

osób reprezentujących Komitet, wezwanie doręcza się wszystkim członkom Komitetu. 

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 dokonuje 

Rada. 

§ 8. Projekt uchwały spełniający warunki określone niniejszą uchwałą powinien zostać ujęty w porządku 

obrad sesji Rady przypadającej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia  jego przedłożenia. 

§ 9. Komitet jest informowany o miejscu i terminie posiedzenia Rady i jej komisji, których przedmiotem 

będzie projekt uchwały, wniesiony w ramach inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 
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