Projekt

UCHWAŁA NR ................... .
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia .. ........... ................. r.

w sprawie szczegółowych zasad: wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

uchwałodawczych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późno zm. 1) Rada Miasta Kędzierzyn~Koźle uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć

l) Gminie 2) Radzie -

w niniejszej uchwale jest mowa o:

należy
nale~y

pr.lez to
przez to

rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle;
rozumieć Radę

Miasta

Kędzierzyn -Koźl e;

3) projekcie uchwały - należy przez to rozumieć projekt uchwały Rady, stanowiący obywatelską inicjatywę
uchwałodawczą·

§ 2. Mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 3 mogą
§ 3. l. O utworzeniu komitetu inicjaty",.')'
wskazując
kierowaną

przedmiot inicjatywy
do komitetu inicjatywy

utworzyć

uchwałodawczej

uchwałodawczej

komitet inicjatywy

zawiadamia s ię
oraz adres na który można

uchwałodawczej .

Radę

w fonnie pisemnej,

przesyłać korespondencję

uchwałodawczej.

2.W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej mogą zostać wskazane imiona,
nazwiska oraz adresy do korespondencji osób uprawnionych do reprezentowania komitetu inicjatywy
uchwałodawczej.

§ 4. 1 Projekt uchwały powinien

zawierać:

1) tytuł (przedmiot) uchwały;

2)

podstawę prawną uchwały;

3)

właściwą treść uchwały ;

4)

określenie

organu odpowiedzialnego za \\i)'konanie

5)

określenie

sposobu

ogłoszenia uchwały;

6)

określenie

tenninu

wejścia

2. Do projektu

uchwały

w życie

uchwały;

uchwały.

winny zostać

dołączone:

l) uzasadnienie projektu uchwały zawierające wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków
w tym ewentualnych wydatków z budżetu Gminy;
2) wykaz podpisów co najmniej 300
występujących

§ 5. Projekt

z projektem

uchwały

wnosi

uchwały,
się

-

Gminy, po siadających czynne prawo \\')'borcze do Rady,
zawierający ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania.

w fonnie:

I) pisemnej - na adres: Rada Miasta

1)

mieszkańców

podjęcia uchwały,

Kędzierzyn-Koźle,

ul. Piramowicza 32, 47-200

Kędzierzyn-Koźle ;

Zmiany 'tekstu jednolitego wrruienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
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2) elektronicznej - na adres: brm@kedzierzynkozle.pl w postaci obrazu elektronicznego (skanu) dokumentów
i danych wymienionych w § 4.

§ 6. W przypadku :
1) niespelniania przez złożo ny projekt uch wały wymogów ronnalnych określonych w § 4 USL 1;
2) braku 7.alączenia do projektu uchwaly uzasadnienia lub wykazu podpisów mieszkańców Gminy
określonego w § 4 ust. 2;
Rada

może wezwać

okre ś lając wpływ

w

ich

komitet inicjatywy uchwałodawczej do usunięcia tych braków w
na przebieg prae Rady nad projektem uchwały.

§ 7. Projekt

u chwały

szczególnośc i

PQprzez:

m oże

być

promowany w

l) zamieszczanie infonnacji o projekcie

uchwały

każdy

materiałów

§ 8. Wykonanie

tenninie.

sposób dopuszczony przez przepisy prawa,

w sieci Internet;

2) organizowanie spotka!'l infonnacyjno-promocyjnych z
3) rozsyłanie

okreś lonym

nieusunięcia

mieszkańcami, dotyczących

projektu

uchwały ;

promocyjnych do mieszkallców Gminy.

uchwały

powierza

s ię

Prezydentowi Miasta

Kędzicnyn-Koźle.

§ 9. Uchwa ła wchodzi w życie po upływi e 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i podlega ogłoszeniu na stron ie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
w Biuletynie Lnfonnacji Publicznej.

,

y

k
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