UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
uchwala się co następuje:
§ 1. Grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy Syców, może
wystąpić do Rady Miejskiej w Sycowie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, wykonuje komitet
inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej Komitetem.
2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób.
3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej
składając wniosek zawierający:
1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne, tj.:
a) nazwę aktu prawnego (bez numeru i daty) oraz tytuł,
b) podstawę prawną,
c) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za wykonanie,
d) termin wejścia w życie oraz ewentualnie czas obowiązywania,
e) uzasadnienie, w którym należy w szczególności wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz skutki finansowe
jej realizacji,
2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku do uchwały, ze wskazaniem
Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika Komitetu, którzy reprezentują grupę inicjatywną w pracach nad
projektem uchwały, w tym na posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Sycowie,
3) wykaz mieszkańców gminy Syców, w liczbie określonej ustawą o samorządzie gminnym, posiadających
czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
oraz podpis mieszkańca, popierających projekt uchwały.
§ 3. 1. Złożony projekt uchwały, spełniający wymogi formalne, staje się przedmiotem obrad Rady Miejskiej
w Sycowie, po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców a następnie właściwe
Komisje Rady Miejskiej.
2. O terminie posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej, na których projekt ma być przedmiotem obrad,
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje Pełnomocnika Komitetu.
3. Projekt uchwały, spełniający wymogi formalne, złożony przez Komitet zamieszcza się na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie wraz z informacją o zawiązaniu
się Komitetu oraz informacją o terminach posiedzeń wskazanych w ust. 2.
4. Pełnomocnik Komitetu oraz Zastępca Pełnomocnika Komitetu mogą zabrać głos na posiedzeniu Komisji
oraz Sesji Rady Miejskiej w sprawach dotyczących złożonego projektu uchwały, w szczególności przedstawiając
jego założenia i uzasadnienie.
5. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia
projektu uchwały. Informacja ta jest również zamieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Sycowie.
§ 4. Pełnomocnik Komitetu lub Zastępca Pełnomocnika Komitetu może wycofać projekt uchwały w każdej
chwili, do czasu zarządzenia głosowania na Sesji Rady Miejskiej, składając pisemny, podpisany wniosek
o wycofanie projektu uchwały, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie.
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§ 5. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej może prowadzić promocję
uchwałodawczej, która służy przedstawieniu i wyjaśnieniu treści projektu uchwały.

obywatelskiej

inicjatywy

2. Promocja może polegać w szczególności na wyłożeniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w siedzibie
komitetu, lub powszechnie dostępnych miejscach, opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek,
prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie
Robert Dziergwa
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