UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
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 Złoczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Złoczew.
§ 2. 1. Mieszkańcy Gminy Złoczew posiadający czynne prawo wyborcze mogą utworzyć komitet
inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, przedkładając Radzie Miejskiej
w Złoczewie stosowny projekt uchwały zgłoszony przez posiadających czynne prawo wyborcze mieszkańców
w liczbie określonej w art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), zwany dalej „projektem uchwały”.
3. Komitet może promować projekt uchwały w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w szczególności
zbierając podpisy osób popierających projekt uchwały.
4. Komitet składa projekt uchwały za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złoczewa, który przed
przekazaniem go Radzie Miejskiej w Złoczewie publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Projekt uchwały zawiera:
1) tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
6. Do projektu uchwały Komitet załącza:
1) informację o jego utworzeniu;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w jego skład;
3) listę osób zgłaszających projekt uchwały wraz z adresami zamieszkania i numerami PESEL, stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4) uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały;
5) informację wskazującą adres do korespondencji, a także opcjonalnie adres e-mail i/lub numeru telefonu.
7. Projekt uchwały musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, oraz być
przygotowany z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE.L.2016.119.1).
8. Burmistrz Miasta Złoczewa udziela Komitetowi pomocy prawnej, w szczególności dokonując oceny
projektu uchwały pod względem formalnoprawnym, w tym wskazując ewentualne braki lub uchybienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczew.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy
ogłoszeń Rady Miejskiej w Złoczewie przez okres 14 dni.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie
Andrzej Konieczny
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Załącznik do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miejskiej w Złoczewie
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE
.....................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Komitetu i projektu uchwały)
Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów Gminy Złoczew i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla rozpatrzenia projektu uchwały.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Adres zamieszkania
(miejscowość, nazwa ulicy, nr domu,
nr mieszkania)

PESEL

Data złożenia
podpisu

Własnoręczny
podpis

1
2
3
4
5
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