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Zarzqdzenie Nr 411l'18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 1'l wrze6nia 2018 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia szczeg6lowych zasad

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitet6w inicjatyw
uchwalodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych

i formalnych wymog6w, jakim muszq odpowiada6 skladane projekty

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1g90 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 994 zp62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 usiawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z po2n. zm.) w zwiqzku z g 3 i 4 uchwaly Nr l)U1 3g/1 5
z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
iowolontariacie(t. j. Dz. U.z2014r.,poz. 1118zp62n.zm.) projekt6wakt6wprawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Sl. 22015 r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastepuie :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreslenia szczeg6lowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetow inicjatyw
uchwalodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych
i formalnych wymogow, jakimi muszq odpowiadac skladane projekty.

2. Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 13 wrze6nia 2018 roku
do 19 wrzesiei 2018 roku.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. z2O1g r.,
poz. 450 z p52n. zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa I 44-230 Czenvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu
do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na ad res e-mail br@czerwion ka-leszczyny. com. pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760.

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizaqe pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ZOOS r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie, konsultacje mogq mie6
formg bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.



6. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 ust. '1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zazqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez otganizacje opinii w termlnie okreSlonym w $ 1 ust. 2

oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1

ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. '1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko

odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzedu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonan ie Zarzqdzenia powie rzam N acze I n i kowi B i u ra Rady.

ss
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia nr 411118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 11 wrzesief 2018 roku

PROJEKT

Uchwala Nr ........./........./18
Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach

z dnia .... wze6nia 2018 roku

w sprawie okreslenia szczegolowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
zasad tworzenia komitet6w inicjatyw uchwalodawczych, zasad promocii obywatelskich
inicjatyw uchwalodawczych i formalnych wymog6w, jakim musze odpowiadac skladane
projekty

Na podstawae art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990 roku
o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 20'18 roku
o zmianie niekt6rych ustaw w celu zwiekszenia udzialu obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niekt6rych organow publicznych (Dz. U. 22018 t. poz. 130\

Rada Miejska w Czenivionce-Leszczynach uchwala, co nastepuje:

s1

Projekt uchwaly zgloszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej sklada siq do Rady
Mie.iskiej w CzeMionce-Leszczynach w siedzibie Uzedu Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny
w formie papierowej lub elekkonicznej poprzez platforme epuap na adres S4l lZUGlMCzenvionka
z zachowaniem przepisow o profilu zaufanym lub certyfikacie kwalifikowanym.

s2

Prolekty uchwal wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej muszq spelniaC
wymagania formalne, o kt6rych mowa w 512 i 51 3 niniejszej uchwaly.

s3

W pzypadku, gdy projekt nie spelnia wymagai PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Czeruionce-
Leszczynach wzywa do uzupelnienia brak6w formalnych w terminie 30 dni.

s4
Nieuzupelnienie brakow formalnych we wskazanym terminie uniemozliwia przedlozenie pod obrady
Rady Miejskiej zlo2onego projektu uchwaly.

s5
Mieszkancy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w grupie co najmniej 10 os6b mogq utwozyC
komitet inicjatywy uchwalodawczej.

s6
O utwozeniu komitetu inicjatywy uchwalodawczej zawiadamia siQ pisemnie przewodniczEcego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w terminie 14 dni od dnia utwozenia komitetu.



s7

Do zawiadomienia, o kt6rym mowa w 56 dotecza siQ podpisy wszystkjch czlonk6w komitetu
z podaniem ich adresu zamieszkania.

s8

Zawiadomienie zawiera informacje o pzedmiocie inic.latywy uchwalodawczej - pro.lektowanym akcie
prawnym otaz wykaz os6b wskazanych do reprezentowania komitetu podczas prac Rady MiejskieJ,
jezeli takie osoby zostajE wskazane.

se
Z+oaone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej projekty uchwal podlegajq
niezwlocznemu ogloszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s10

Prolekty uchwal, o kt6rych mowa w S 9 podlegajq proceduze pzeprowadzenia konsultacji
spotecznych zgodnie z przepisami odrgbnej uchwaly Rady Mie.iskiej w CzeMionce-Leszczynach.

s11

Pzewodniczqcy Rady Miejskiej w Czeuionce-Leszczynach zawiadamia pisemnie, za poSrednictwem
SrodkOw elektronicznych, osoby wskazane przez komitet inicjatywny, o terminie sesji oraz
o posiedzeniach wewnetrznych komisji rady, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczQciem, na kt6rych
bQdzie rozpatrywany zloaony projekt uchwaly. W pzypadku niewskazania os6b reprezentujqcych
komitet inicjatywny, zawiadomienie dorQcza sig wszystkim czlonkom komitetu.

s12

Skladane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawcze.j proJekty uchwal w szczeg6lnosci musze
zawierue .

1) tytul uchwaly,
2) podstawe prawnq,
3) postanowienia meMoryczne i ich ewentualne 2r6dla finansowania,
4) okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly,
5) okreslenie terminu wejscia w zycie uchwaly,
6) uzasadnienie.

s13

Do projektu uchwaly dolacza sie wykaz czytelnych podpis6w co najmniej 200 mieszkanc6w Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wystQpujacych z inicjatywE obywatelskq, posiadajqcych czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania oraz numeru PESEL.

s14

Do wniosku, o kt6rym mowa w 513 do.tqcza siq zgodg na przetwarzanie danych osobowych, okreslonq
w przepisach odrebnych.

s15

Projekt uchwaly zgloszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej moze zosta6 wycofany
w kazdym czasie, przed poddaniem go pod glosowanie.



s16

Wycofanie projektu uchwaly nastQpuje na podstawie z.lozonego do Przewodniczqcego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach pisemnego oSwiadozenia, podpisanego odpowiednio pzez osoby
uprawnione do reprezentowania komitetu inicjatywy uchwalodawczej lub w przypadku niewskazania
takich os6b - wszystkich czlonkOw komitetu inicjatywnego.

s17

wykonanie uchwaly powieza sie Przewodniczecemu Rady Miejskiej w czeMionce-Leszczynach.

s18

Uchwala wchodzi w zycie po up.lywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
wo.lew6dztwa slEskiego i stosuje siQ ia do kadencji organ6w jednostek samoeedu terytoiialnego
nastQpujAcych po kadencji, w czasie ktorej weszla w Zycie.
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