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Zarzqdzenie Nr 48/19
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 8 lutego 2019 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 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 994 zp62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.) w zwiEzku z $ 3 i 4 uchwaly Nr l)U1 38/1 5
z dnia 26 czeruca 2015 t. Rady Miejskiej w Czeruionce-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 dzialalno6ci pozytku publicznego
io wolontariacie (t. j. Dz. U.22014 r., poz. 1118 zp62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Sl. 22015 r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastepuje :

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

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia szczegolowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitet6w inicjatyw
uchwalodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjagw uchwalodawczych
iformalnych wymog6w, jakimi muszq odpowiada6 skladane pro1ekty

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 12 lutego 2019 roku do 18 lutego
2019 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 pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 450 zp62n. zm.).

4. Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly moina zglaszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa I 44-230 Czena/onka-Lesz;zyny (decyduje data wplywu
do Urzgdu Gminy iMiasta),

2) pocdq elektronicznq na adres e-mail br@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760.

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacle, konsultacje mogq mie6
formq bezpo5redniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.



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

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6re,1 mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalEcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie 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 Urzqdu Gminy
i Miasta w Czenirrionce-Leszczynach.

s4
Wykona n ie Zarzqdzenia powie rzam N aczel n i kowi B iu ra Rady.

s5
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqczntk
do Zarzqdzenia n r 48/1 9
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 lutego 20{ 9 roku

PROJEKT

UcHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia .............. 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej

Na podstawie att. 41 a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 t. poz. 994 z pozn. zm.)

Rada Miejska w Czeruvionce-Leszczynach uchwala, co na6tgpuje:

Rozdzial 1

Postanowienia 096lne

s1.
Nastqpujqce terminy uzyte w uchwale oznaczajq:

'l) ustawa - ustawa z dnia I marca 1990 roku o samozEdzie gminnymi

2) Rada - Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach;

3) Burmistrz - Burmistrz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny;

4) Pzewodniczecy - PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach;

5) Komitet - Komitet inicjatywy uchwalodawczej;

6) inicjatywa - obywatelska inicjatywa uchwalodawcza.

s2.
lnicjatywa polega na zlozeniu Radzie projektu uchwaly Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach.

s3.
Liczbe mieszkaic6w Gminy i Mrasta Czerwionka-Leszczyny posiadajecych prawo wnoszenia inicjatyw
okresla ustawa.

Rozdzial2

Zasady twozenia komitet6w inicjatyw uchwalodawczych

s4.
Komitet tworzy co najmniej 5 mieszkanc6w Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, kl6tzy zlozyli
pisemne oswiadczenia o utworzeniu Komitetu.

s5.
Oswiadczenie powinno zawiera6:

1) imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania czlonk6w Komitetu:

2) tytul inicjatywy;

3) uzasadnienie inicjatywy oraz skutki jej realizacji.



s6.
Czynnosci aniezane z pzygotowaniem inicjatywy, jej rozpowszechnianiem, kampaniq promocyjnE,
zbieraniem podpis6w mieszkanc6w popierajqcych inicjatywe wykonuje Komitet.

Rozdzial 3

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

s7.
Komitet pisemnie zawiadamia Rade o swoim utworzeniu informujac rownoczesnie o tytule inicjatywy
wtaz z jel uzasadnieniem i skutkami realizacji.

s8.
1. Podczas zbierania podpis6w wsr6d mieszkanc6w Gminy i Mrasta Czenrvionka-Leszczyny

Komitet udostepnia tres6 inicjatywy.

2. Mieszkaniec udzielajec poparcia inicjatywie sklada podpis w wykazie obok swego imienia
(imion), nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania.

3. Wykaz mieszkanc6w popierajEcych inicjatywe musi zawiera6 na kazdeJ stronie nazwQ Komitetu
oraz tytul inicjatywy.

4. Podczas zbierania podpisow Komitet informuje mieszkaic6w o tresci klauzuli informacyjnej
dotyczqcej przetwarzania danych osobowych obowiqzujqcych w uzedzie obslugujecym organy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Po wniesieniu do Rady projektu uchwaly waz z wykazem mieszkafic6w popiera.lEcych
inicjatywe, Rada dokonuje sprawdzenia czy:

1) w wykazie jest zlozona wymagana ustawq liczba podpis6w,

2) wykaz zawieru dane mieszkanc6w okreslone S 8 ust. 2,

3) podpisani mieszkancy spelniajE wymogi okreslone w ustawie.

Rozdzial 4

Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych

ss.
1. PromocjQ inicjatyw mozna prowadzid w kazdej formie prawnie dopuszczonej, w szczeg6lnosci

poptzez:

1) zamieszczenie informacji o inicjatywie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) rozprowadzenie ulotek lub rozplakatowanie,

3) organizowanie spotkan z mieszkancami,

4) informowanie o inicjatywie za pomocE medi6w spoleczno6ciowych.

2. Promocja tnicjatyw powinna sluzy6 peedstawieniu i wyjasnieniu peez Komitety celu i treSci
inicjatyw oraz ich skutk6w.

Rozdzial 5

Formalne wymogi, jakim muszq odpowiadaC skladane projekty

s 10.

Projekt uchwaly powinien zawierue:

1) tytul uchwaly,

2) podstawe prawnq i wskazanie wnioskodawcy uchwaly,

3) tres6 uchwaly,

4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly,

5) okreslenie terminu wejScia w Zycie uchwaly.



s {1.

1. Prawidlowo zlozony w ramach inicjatywy projekt uchwaly Pzewodniczecy kieruje pod obrady
Rady.

2. Przewodniczecy zawiadamia Komitet o terminach posiedzen komisji Rady i sesji Rady, na
kt6rych procedowana bedzie inicjatywa.

Rozdzial 6

Poatanowienia koficowe

s 12.

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s 13.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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