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UCHWAŁA NR IIl ......l20I8

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 23 listopada 2018 r,

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad

ia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasadpromocji obywatelskich inicjatyw

zychi formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

podstawie art.4laust.5 art.40 ust. 1 iart.41ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990 roku

gminnym (tj. Dz. lJ, z20I8 r. poz. 994 zę zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia II

ia 20t8 roku o zmianie niektórych ustaw w cęlu zwiększenia udzińtt obywateli

ie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organow publicznych

z20I8 r. poz.130), Rada Gminy Tarnów opolski uchwala, co następuje:

Rozdzial1

Postanowienia ogólne

uchwała określa:

tworzeni a komitetów ini cj atyw uchwałodaw czy ch;

szczegółowe zasady wnoszenia inicj atyw obywatelskich;

formalne wymogi projektów uchwał;

zasady promocj i obywatel skich ini cj atyw uchwałodawczych.

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o:

ustawie - należy przezto rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

.. Dz. U. 201 8 r. poz. 994, ze zm.);

Gminie - należy przęzto rozumieć Gminę Tarnów Opolski;

Radzie - należy ptzęzto rozumieć Radę Gminy Tarnów Opolski;

przewodniczącym Rady - na|eży ptzęz to rozumięć Przewodniczącego Rady Gminy

Opolski;

Wójcie Gminy - na\eży przęzto rozumieć Wojta Gminy Tamów opolski;

lJrzędzie _ na|eży przęzto rozumiećIJrząd Gminy w Tarnowie Opolskim;
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7) komitecie - należy przęzto rozumieć komitet Inicjatywy uchwałodawczej.

Rozdział2
zasady two rzen ia komitetów inicj atyw u chw ało d awczych

§ 3.1. W celu zrealizowania obywatelskiej inicjatylvy uchwałodawczej grupa mi
gminY, PosiadającYch czynne prawo wyborcze do Rady zawiązujeKomitet składający się
najmniej 10 osób.

2. Na okoliczność zawiązartia komitetu sporządza się pisemny

miejscowość i datę jego sporządzenia, listę mieszkańców Gminy
komitetu, z podaniem ich imienia i nazwiska, adresu zamieszkania

oświadczenie o zawarciu komitetu, wyborze jego nazw oraz
wszystkich osób wchodzącychw skład Komitetu.

protokół zawieraj

własnoręczne pod

3. Po zawiązaniu Komitetu, Komitet wybiera ze swojego grona pełnomocnika
zastęPcę, którzy działają na rzecz oraz w imieniu Komitetu. Wybór pełnomocnika oraz
zastępcy dokonuje się w formie pisemnej uchwały komitetu, podjętej zwykłą w
głosów.

4, projekt uchwały przygotowany przęz komitet w ramach obywatelskiej
uchwałoda w czej nazy w a się obywatel skim proj ektem uchwały.

Rozdział 3

szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

§ 4.1.Rada rozPatruje obywatelski projekt uchwały, o ile nie dotyczy on spraw, dla
ustawY zastrzegająwyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu
w szczególności nie może dotyczyc projektu i zmian w budzecie.

2. Procedurę rozPatrzenia obywatelskiego projektu uchwały rozpoczyna pisemny

komitetu zgłoszony przewodniczącemu Rady, do którego należy zńączyc:
1 ) projekt uchwały wraz zuzasadnieniem;

2) listY gruPY mieszkanców udzielających poparcia projektowi uchwały w liczbie co
200 osób, zawierającej następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer ewidencyjny PESEL,

wchodzących w

oraz numeru
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d)

3)

4)

5)

a)

b)

6)

podpis;

rotokół z zawlązania Komitetu;

Komitetu o wyborze pełnomocntka orazjego zastępcy;

kontaktowe do pełnomocnika oraz jego zastępcy, w za]<resie:

do korespondencji,

nie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej;

pisemne oświadczenia pełnomocnika oraz jego zastępcy o wyIazęniu zgody na pełnienie

. Przewodniczący Rady kieruje obywatelski projekt uchwały do Wójta Gminy w celu

niowania pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości finansowania

ałań będących przedmiotem inicjatywy oraz zwęryfikowania danych, o których mowa w §

st. 2 pkt 2. Czynności te trwają nie dłużej niż 14 dni.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwięk braków lub nieprawidłowości Przewodniczący

y wzywa Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 7 dni wskazując, na czym

ją uchybienia.

Nie usuniecie wskazanych uchybień lub pojawienie się nowych, bądż przel<roczenie

inu, o którym mowa w ust. 2 powoduj e bezptzedmiotowość obywatelskiego projektu

i kończy procedurę jego rozpatrzenia, o czym Przewodniczący Rady zawiadamia

tet pisemnie w formie postanowienia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia Przewodniczącego Rady

.ończeniu procedury rozpatrzenia projektu uchwały z ptzyczyn wskazanych w ust.

zej, Komitetowi przysługuje prawo do złożęnia pisemnego odwołania do Rady.

Przewodniczący Rady jest zobowiązany do wprowadzęnia do porządku obrad najbliższej

ji Rady kwestię rozpoznania odwołania Komitetu. Jeżeli odwołanie wpłynęło póżniej niż

7 dni przed planowanym terminem sesji Rady, Przewodniczący Rady wprowadza kwestię:

ania odwołania do porządku obrad następnej, najbliższej sesji Rady.

Rada w drodze uchwały podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy postanowienia

iczącego Rady, o którym mowa w ust. 3 albo o uchyleniu tego postanowienia i

iu obywatelskiego projektu uchwały Komitetu do dalszego rozpatrzenia.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w tej samej sprawie może zostać ponowiona po

ie okresu 12 miesięcy od dnia jej poprzedniego wniesienia. Ponowne wniesienie przed

tego terminu powoduje pozostawienie inicjatywy bez rozpatrzenia.

Pełnomocnik lub jego zastępca jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń Rady i je.i
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na ktorych będzie rozpatrywany obywatelski projekt uchwały Komitetu.
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Pełnomocnik lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu

wszystkich pracach Rady i jej komisji, wskazany w zdaniu powyżej.

9. Do obywatelskiego projektu uchwały Komitet i Rada nie mogą zgłaszaó poprawek.

10. Przewodniczący Rady jest zobowiązany umieścić obywatelski projekt uchwały

porządku obrad najbliższej sesji Rady po uprzednim zaopiniowaniu przez Wójta Gminy

komisje merytoryczne zę względu na przedmiot uchwały ptzy uwzględnieniu

określonego w art. 41a ust. 3 ustawy.

/\Ą, ' 
Biurze Rady tworzy się rejestr obywatelskich projektów uchwał./ ||

Rozdział 4

Formalne wymogi projektów uchwał

§ 6. Projekt uchwały powinien zavłierać:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną do jej wydania;

3 ) postanowienia meryt ory czne1'

4) termin i tryb wejściaw życie;

5) uzasadnienie.

Rozdział 5

Zasady p ro mocj i o bywatelskich in icj atyw u chw ałodawcrych

§ 7. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczychpolega na:

1) informowaniu o wszelkich działaniach podejmowanych przy udziale mieszkańców gm

ze szczęgolnym uwzględnieniem informacji o celach i środkach przeznaczonych na reali

zadań publicznych poprzez wykorzystanie

(www.tamowopolski.pl) i Biuletynu Informacj i Publicznej

2) podniesieniu świadomości społeczności lokalnej w

strony internetowej U

(www.bip.tarnowopolski.pl) ;

zakresie tworzenia

obywatelskiego;

3) obejmowaniu patronatem Wójta Gminy inicjatyw realizowanych przez

gminy;

4) ptzygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących inicjatyw obywatelskich;

5) promowanie uczestnictwa mieszkńców gminy w kreowaniu otoczenia oraz

r o zw iązań w r e alizacji zadń pub l i czny ch.
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Rozdział 6

postanowienia końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku

Woj ewództwa Opolskie go.

Przewodniczący

Rady Gminy

Rudolf urban




