
 

 

UCHWAŁA NR V.39.2019 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady występowania grupy mieszkańców Gminy Legnickie Pole z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą, w tym: 

1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

2) zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej; 

3) zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

4) formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej; 

5) zasady rozpatrywania przez Radę Gminy Legnickie Pole projektu uchwały złożonego w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 

promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje Komitet. 

Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady 

Gminy Legnickie Pole i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia 

(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. 

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub inna osoba wskazana w pisemnym 

oświadczeniu osób tworzących Komitet. 

§ 3. 1. Pełnomocnik Komitetu lub osoba upoważniona przez Komitet składa Przewodniczącemu  

Rady Gminy Legnickie Pole projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

zawierający: 

1) tytuł uchwały, podstawę prawną, treść uchwały wraz z uzasadnieniem, wskazanie organu właściwego  

do wykonania uchwały; 

2) do projektu uchwały załącza się: 

a) oświadczenie o utworzeniu Komitetu ze wskazaniem pełnomocnika Komitetu lub innej wskazanej osoby 

do reprezentowania Komitetu oraz jego członków ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu 

zamieszkania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
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b) listę co najmniej 200 mieszkańców Gminy Legnickie Pole posiadających czynne prawo wyborcze  

do Rady Gminy Legnickie Pole popierających projekt uchwały z podaniem ich imion, nazwisk, adresu 

zamieszkania oraz własnoręcznych podpisów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być podpisany czytelnym imieniem 

i nazwiskiem przez pełnomocnika Komitetu lub inną wskazaną osobą do reprezentowania Komitetu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia 

projektu uchwały przekazuje go Wójtowi Gminy Legnickie Pole w celu weryfikacji liczby wymaganych 

podpisów. Wójt Gminy dokonuje czynności sprawdzających w ciągu 7 dni. 

4. Jeżeli projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie spełnia 

wymogów określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia pełnomocnika 

Komitetu o stwierdzonych brakach lub uchybieniach wzywając do ich usunięcia w terminie 21 dni od daty 

doręczenia wezwania. w przypadku nieuzupełnienia braków w zakreślonym terminie Przewodniczący  

Rady Gminy kieruje do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia projektu 

uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Jeżeli projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie spełnia 

wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a lub lit. b Przewodniczący Rady Gminy kieruje do Rady Gminy 

projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia  projektu uchwały zgłoszonego w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

6. Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole informuje pełnomocnika Komitetu o terminie posiedzeń 

komisji rady podczas, których projekt uchwały będzie opiniowany i o terminie sesji rady, na której projekt 

uchwały będzie procedowany. 

7. Projekt uchwały spełniający wymogi określone w ust. 1 w ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Legnickie Pole wraz z informacją o utworzeniu Komitetu oraz terminami posiedzeń komisji 

rady i sesji rady. 

8. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet mogą reprezentować przedstawiciele wskazani przez 

Komitet. 

9. Projekt uchwały zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Legnickie Pole zostaje włączony do porządku 

obrad Rady Gminy Legnickie Pole, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia projektu. 

§ 4. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać 

wycofany w każdym czasie, przed poddaniem pod głosowanie. 

2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Gminy 

Legnickie Pole oświadczenia podpisanego przez Komitet. 

§ 5. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odbywa się przez publikację projektu uchwały 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole i może być realizowana przez Komitet w innych 

formach, które w szczególności polegają na opracowaniu i rozpowszechnianiu ulotek, prowadzeniu spotkań 

z mieszkańcami gminy, kampanię informacyjną w Internecie i w mediach. 

2. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Legnickie Pole. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

D. Szczerba
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V.39.2019 

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2019 r. 

 

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Legnickie Pole posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy 

Legnickie Pole niniejszym oświadczamy, że powołujemy Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej do zgłoszenia 

projektu uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….......................... 

w następującym składzie: 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

   

   

   

   

   

Jednocześnie wyznaczamy naszego Pełnomocnika do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Gminy: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….................................................................................................... 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu 

uchwały 

Podpisy wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej: 

1) …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………..
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V.39.2019 

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2019 r. 

 

Pełna nazwa projektu uchwały 

Udzielam poparcia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projektowi uchwały 

w sprawie (minimum 200 osób) 

…………………………………………………………………………………………………………………

……... 

Pełna nazwa projektu uchwały
 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Legnickie Pole i wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. Część tytułowa listy jest powtarzana na każdej stronie listy 

2. Nieczytelne wpisanie danych osoby popierającej projekt uchwały, brak podpisu tej osoby lub pominięcie 

niektórych danych wskazanych we wzorze albo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pominięcie 

nazwiska osoby, której dotyczy uchybienie przy ustalaniu liczby osób udzielających poparcia. 
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