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UCHWAŁA NR VI/25/2019
RADY GMINY JABŁONNA LACKA
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41 a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna Lacka uchwala, 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. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Jabłonna Lacka;
2) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna Lacka;
3) Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jabłonna Lacka;
4) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
5) pełnomocniku – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania Komitetu podczas prac
Rady;
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Jabłonna Lacka.
§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do organów
Gminy Jabłonna Lacka, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, jego rozpowszechnianiem i promocją, a także organizacją zbierania podpisów pod
projektem uchwały, wykonuje Komitet.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców uprawnionych do występowania
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu ze
wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
3. Komitet ze swego grona wybiera pełnomocnika.
4. Komitet występuje pod nazwą „Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie projektu uchwały”,
uzupełnioną o tytuł uchwały.
§ 5. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy
uchwałodawczej dla Wójta Gminy.
2. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien być
sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wynikającymi z odrębnych przepisów i zawierać:
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1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Do projektu uchwały należy załączyć uzasadnienie zawierające w szczególności potrzebę podjęcia
uchwały oraz ocenę skutków, w tym finansowych wprowadzenia regulacji.
4. Projekt uchwały składa się do Rady Gminy.
5. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie,
w tym także przez grupy mieszkańców.
6. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie
kadencji Rady Gminy, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy następnej kadencji bez
potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
§ 6. 1. Pełnomocnik zawiadamia Radę Gminy o utworzeniu Komitetu.
2. W zawiadomieniu podaje się:
1) pełną nazwę komitetu oraz adres jego siedziby,
2) dane, o których mowa w § 4 ust. 2,
3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika,
3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 5 ust. 2 wraz
z uzasadnieniem.
4. Jeśli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Rada Gminy przyjmuje
zawiadomienie, o czym Przewodniczący Rady informuje pełnomocnika.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Rada Gminy wzywa pełnomocnika do
ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w powyższym terminie powoduje odmowę przyjęcia
zawiadomienia przez Radę Gminy, o czym Przewodniczący Rady informuje pełnomocnika.
§ 7. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Komitet ogłasza miejsce udostępnienia
projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.
§ 8. 1. Komitet przystępuje do zbierania podpisów poparcia projektu uchwały oraz promocji obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 6 ust. 4.
2. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
3. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają na liście poparcia własnoręczny podpis oraz
wpisują czytelnie swoje imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania.
4. W miejscu zbierania podpisów komitet udostępnia mieszkańcom projekt uchwały.
5. Na każdej karcie listy poparcia musi znajdować się tytuł obywatelskiego projektu uchwały.
6. Wycofanie poparcia udzielonego obywatelskiemu projektowi uchwały jest nieskuteczne.
§ 9. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie treści
projektu uchwały oraz przewidywanego wpływu podjęcia uchwały na zmianę istniejącego stanu faktycznego.
2. Projekt uchwały z uzasadnieniem, wraz z informacją o utworzeniu komitetu zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Jabłonna Lacka.
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3. Komitet promuje obywatelski projekt uchwały korzystając z dostępnych mediów komunikacyjnych,
w szczególności poprzez wyłożenie projektu uchwały w powszechnie dostępnych miejscach publicznych,
opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek, prowadzeniu otwartych spotkań z mieszkańcami,
rozpowszechnianiu informacji na temat wniesionej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej za pomocą
środków masowego przekazu oraz za pomocą innych metod promocji, zgodnych z powszechnie
obowiązującym prawem.
§ 10. 1. Projekt uchwały wraz z listą poparcia zawierającą co najmniej 100 podpisów mieszkańców
pełnomocnik komitetu składa do Rady Gminy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania informacji
o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6.
2. Za dzień złożenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej uznaje się dzień
złożenia wyżej wymienionego projektu uchwały wraz z listą poparcia.
3. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni od daty złożenia projektu, kieruje projekt uchwały wraz
z kartami poparcia do Wójta Gminy w celu przeprowadzenia weryfikacji liczby mieszkańców udzielających
poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców oraz wydania opinii do projektu
uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia, że liczba mieszkańców popierających projekt jest mniejsza niż wskazana
w ust. 1 lub, że treść projektu uchwały została zmieniona Rada Gminy odmawia nadania biegu projektowi
uchwały, zawiadamiając o tym pełnomocnika.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Strzała

