UCHWAŁA NR V/54/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 21 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
2) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
3) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
4) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
§ 2. 1. W celu uzyskania poparcia dla projektu uchwały zgłaszanego w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, jego przygotowania, promocji oraz organizacji zbierania podpisów mieszkańców
popierających projekt, może zostać utworzony Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 25 mieszkańców gminy Jaworze posiadających czynne prawa
wyborcze do Rady Gminy Jaworze, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze
wskazaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania.
3. Nazwa Komitetu zawiera nazwę przedmiotu lub określenie sprawy, w której miałaby być podjęta
uchwała.
§ 3. 1. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu, składa się
do przewodniczącego rady gminy. W zawiadomieniu Komitet może wskazać osoby uprawnione do
reprezentowania Komitetu podczas prac rady gminy.
2. Przewodniczący rady gminy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu kieruje
otrzymane zawiadomienie do Wójta Gminy Jaworze z wnioskiem o publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
§ 4. 1. Komitet ogłasza miejsce udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. O miejscu i czasie udostępnienia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 Komitet zawiadamia
przewodniczącego rady.
3. Od dnia udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu, treść projektu uchwały nie może być
zmieniona.
§ 5. 1. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa i Statutem gminy Jaworze.
2. W przypadku drobnych uchybień legislacyjnych, w szczególności związanych z zasadami techniki
prawodawczej, projekt uchwały jest przyjmowany do rozpatrzenia. Komitet lub osoby uprawnione do
reprezentowania Komitetu oraz radni mogą składać wnioski dotyczące poprawek w tym zakresie.
3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy
uchwałodawczej dla innych podmiotów.
4. Projekty uchwał zgłoszone w ramach inicjatywy, wniesione w trakcie kadencji, a nie rozpatrzone przed
jej upływem, podlegają rozpatrzeniu przez radę nowej kadencji.
§ 6. 1. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu uchwały
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Komitety mogą przedstawiać (promować) swoje projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów
prawa oraz zasad współżycia społecznego.
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3. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych,
ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych, Komitet może
umieszczać plakaty i inne materiały służące kampanii promocyjnej, wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela
lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 7. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie mieszkańców popierających
projekt uchwały, obok imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania, własnoręczny podpis. Na
każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec
udziela poparcia.
3. Podpisy można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków
zmierzających do ich wymuszenia. Zabrania się zbierania podpisów w zamian za korzyść majątkową lub
osobistą.
§ 8. Przewodniczący rady gminy niezwłocznie po otrzymaniu projektu uchwały wraz z wykazem podpisów
mieszkańców popierających projekt uchwały, kieruje go do Wójta Gminy Jaworze z wnioskiem o dokonanie
weryfikacji listy poparcia i publikację projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. W celu przedstawienia i uzasadnienia projektu uchwały udziela się członkom Komitetu lub osobom
uprawionym do reprezentowania Komitetu głosu, w szczególności umożliwiając prezentację projektu oraz
odpowiedzi na pytania radnych:
1) na sesji - w punkcie porządku obrad dotyczącym podjęcia projektu uchwały,
2) na posiedzeniach komisji opiniujących projekt - w punkcie porządku posiedzenia dotyczącym opiniowania
projektu uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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