
UCHWAŁA NR X/98/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady 
Miejskiej w Augustowie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

§ 2. Mieszkańcy miasta, w grupie co najmniej 5 osób, mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.

§ 3. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się Radę Miejską w Augustowie 
w terminie 7 dni od daty utworzenia komitetu.

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3 zawiera dane wszystkich członków komitetu inicjatywy 
uchwałodawczej w postaci ich imion, nazwisk i adresów zamieszkania. Zawiadomienie musi zawierać podpisy 
wszystkich członków komitetu.

§ 5. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej - projektowanym akcie 
prawnym oraz może wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Miejskiej 
w Augustowie.

§ 6. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają 
niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 7. Projekt uchwały, o których mowa w § 1 może być przedmiotem konsultacji z mieszkańcami zgodnie 
z przepisami odrębnej uchwały Rady Miejskiej. Na wniosek komitetu inicjatywy uchwałodawczej 
przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami.

§ 8. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia osoby wskazane przez komitet inicjatywy o terminie sesji 
oraz o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem, na których będzie 
rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywy, 
zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu.

§ 9. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą być 
zredagowane w sposób zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) i zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne, a w przypadku uchwał dotyczących zobowiązań finansowych wskazanie 
źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte,

4) określenie organów odpowiedzialnych za ich realizację,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

6) uzasadnienie.

§ 10. Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów co najmniej 300 mieszkańców Miasta Augustów 
występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 
w Augustowie z podaniem ich imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

§ 11. Komitet inicjatywy uchwałodawczej może zbierać podpisy dopiero od momentu przygotowania 
projektu uchwały.
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§ 12. Promocją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczych może zajmować się komitet inicjatywy 
uchwałodawczej. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski
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UZASADNIENIE

W celu wykonania dyspozycji ustawy o samorządzie gminnym niezbędne jest podjęcie uchwały regulującej

sposób przeprowadzania przez mieszkanców inicjatywy uchwałodawczej.

Id: CA47CB90-EE3D-40E3-8659-B35BEC966911. Podpisany Strona 1




