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UCHWAŁA NR XXII/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne
wymogi, jakim muszą odpowiada składane projekty.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego;
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim;
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim;
5) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście
Lubawskim;
6) Komitecie - należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej;
7) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
8) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców miasta Nowego Miasta Lubawskiego, mających
czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim;
9) Statut - należy przez to rozumieć Statut Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Grupa mieszkańców, w ilości co najmniej 200 osób, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą.
§ 4. 1. Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie może być sprzeczny z prawem powszechnie
obowiązującym.
2. Wniesienie projektu nie jest przeszkodą do wniesienia innego projektu, w tym także przez grupę
mieszkańców, w tej samej sprawie.
3. W razie sytuacji, o której mowa w ust. 2, wniesione projekty mogą zostać połączone do wspólnego
rozpoznania tylko w sytuacji, gdy komitety wyrażą na to zgodę.
§ 5. Procedurę wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą rozpoczyna pisemne zawiadomienie
Rady o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej.
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§ 6. Komitet tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy złożą pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do Komitetu.
§ 7. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet.
§ 8. 1. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu powinno zawierać:
1) pełną nazwę komitetu inicjatywy uchwałodawczej, na którą składa się zwrot w brzmieniu: "Komitet
inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskiej w sprawie
(...)", który uzupełnia się o określenie przedmiotu uchwały;
2) adres, na który kierowana ma być korespondencja związana z inicjatywą uchwałodawczą;
3) określenie tematu inicjatywy uchwałodawczej;
4) listę członków Komitetu sporządzoną z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych;
5) datę i czytelny podpis członków Komitetu.
2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej dodatkowo powinno zawierać:
1) oświadczenia mieszkańców o przystąpieniu do Komitetu ze wskazaniem:
a) imienia (imion) i nazwiska,
b) adresu zamieszkania,
c) numeru ewidencyjnego PESEL,
2) projekt uchwały sporządzony zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej";
3) uzasadnienie wnoszonej inicjatywy uchwałodawczej, które powinno zawierać:
a) opis zamierzenia,
b) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały,
c) przedstawienie aktualnej sytuacji w dziedzinie, która ma być unormowana,
d) wskazanie różnic pomiędzy aktualnym a projektowanym stanem prawnym, jeżeli są możliwe do
wykazania,
e) propozycję terminu obowiązywania lub wejścia w życie.
§ 9. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 5 wraz z załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 2, Komitet
przekazuje przewodniczącemu Rady, w celu sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonych
dokumentów.
§ 10. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez
Komitet treści obywatelskiego projektu uchwały stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
§ 11. Czynności związane z rozpowszechnianiem obywatelskiego projektu uchwały, kampanią promocyjną,
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, realizuje Komitet.
§ 13. 1. W ramach zbierania podpisów, przedstawiciele Komitetu mają obowiązek przedłożyć obywatelski
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do wglądu każdemu mieszkańcowi Gminy, który chce udzielić
poparcia.
2. Udzielenie poparcia obywatelskiemu projektowi uchwały następuje w drodze złożenia podpisu na liście,
która powinna zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) własnoręczny podpis.
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3. Na każdej stronie listy, powinna się znajdować nazwa Komitetu i tytuł obywatelskiego projektu uchwały,
której mieszkaniec udziela poparcia.
4. Listę sporządza się z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 14. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 7 dni od dnia przedłożenia listy, o której mowa
w § 15 ust. 2, przekazuje obywatelski projekt uchwały wraz z wykazem osób popierających go mieszkańców
Burmistrzowi w celu dokonania weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem
zgodności z rejestrem wyborców prowadzonym przez Gminę na podstawie art. 18 § 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
§ 15. 1. Wniesienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej skutkuje
uchwałodawczej w Rejestrze Obywatelskich Inicjatyw Uchwałodawczych.

rejestracją

inicjatywy

2. Rejestr zawiera:
1) numer wpisu do rejestru;
2) nazwę Komitetu;
3) datę rejestracji;
4) informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu uchwały przez Radę, uzupełnianą po zakończeniu procesu
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
3. Informację o rejestracji inicjatywy uchwałodawczej przekazuje się Komitetowi w formie pisemnej,
wskazując numer i datę wpisu do rejestru.
§ 16. Przewodniczący Rady jest obowiązany umieścić obywatelski projekt uchwały w porządku obrad
najbliższej sesji Rady po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady.
§ 17. 1. Komitet ma prawo wycofać obywatelski projekt uchwały.
2. Wycofanie obywatelskiego projektu uchwały następuje na pisemny wniosek wszystkich członków
Komitetu, złożony do przewodniczącego Rady.
3. Komitet może wycofać obywatelski projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż do czasu
podpisania przez przewodniczącego Rady porządku obrad sesji, na której projekt miałby być procedowany.
§ 18. 1. Przewodniczący Rady informuje Komitet o terminie i miejscu posiedzenia komisji Rady oraz
terminie i miejscu obrad sesji Rady, na których rozpatrywany będzie obywatelski projekt uchwały.
2. Przedstawiciele Komitetu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu komisji Rady i w obradach sesji Rady
dotyczących obywatelskiego projektu uchwały. W ich trakcie mogą zabierać głos na zasadach określonych
w Statucie.
§ 19. Przewodniczący Rady pisemnie zawiadamia Komitet o sposobie rozpatrzenia obywatelskiego
projektu uchwały.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
a także podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

