
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/14

Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVII / 117 / 07

Rady Miasta Lędziny

z dnia 11 października 2007 roku

Zasady i tryb występowania przez grupę co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo 
wyborcze z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Lędziny

§ 1. W celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Lędziny - zwanej dalej „Radą” grupa 
5 osób posiadających czynne prawo wyborcze tworzy Komitet Inicjatywy, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1. przygotowanie wraz z uzasadnieniem projektu uchwały zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz 
wymogami określonymi w § 37 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny - zwanego dalej „statutem”;

2. zebranie podpisów pod projektem uchwały;

3. wniesienie projektu uchwały do Przewodniczącego Rady Miasta Lędziny - zwanego dalej 
"Przewodniczącym„.

§ 3. Komitet ze swojego grona wyznacza pełnomocnika, który reprezentuje wnioskodawców w pracach nad 
projektem, w tym na posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesji Rady.

§ 4. 1. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

2. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają swój podpis na liście poparcia, która powinna 
zawierać: nazwę Komitetu Inicjatywnego oraz tytuł projektu uchwały, a także dane osoby popierającej tj.:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres stałego zamieszkania,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego,.

- klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu wystąpienia 
z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Lędziny projektu uchwały w sprawie...”

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 5. 1. Podpisy złożone przez członków Komitetu w oświadczeniu o utworzeniu Komitetu, stanowią część 
wymaganej liczby 100 mieszkańców występujących z inicjatywą, o której mowa w § 1.

2. Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy w celu wystąpienia z incjatywą podjęcia przez Radę  
uchwały w danej sprawie powinno zawierać dane osób tworzących Komitet tj.:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres stałego zamieszkania,

- własnoręczny podpis,

- tytuł projektu uchwały,
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- imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentować Komitet Inicjatywy,

- klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu wystąpienia 
z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Lędziny projektu uchwały w sprawie...”

§ 6. Komitet przedkłada Przewodniczącemu projekt uchwały wraz z:

1. uzasadnieniem do projektu uchwały,

2. oświadczeniem członków Komitetu o utworzeniu Komitetu sporządzonym zgodnie z § 5. ust. 2.

3. listę podpisów osób występujących z inicjatywą podjęcia uchwały sporządzoną zgodnie z § 4. ust. 2.

§ 7. 1. Jeżeli Przewodniczący stwierdzi:

1) brak lub uchybienia w zakresie sporządzania dokumentów określonych w § 6;

2) brak wymaganej liczby podpisów;

- nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały wzywa pełnomocnika Komitetu do 
usunięcia nieścisłości lub uzupełnienia braków. Nieusunięcie nieścisłości lub nieuzupełnienie braków 
w wyznaczonym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu uchwały.

2. W przypadku, gdy Komitet złoży dokumenty zgodne z wymogami niniejszej uchwały, Przewodniczący 
przyjmuje projekt uchwały. Pismo w sprawie przyjęcia projektu uchwały doręcza się niezwłocznie 
pełnomocnikowi Komitetu.

§ 8. 1. W przypadku uzasadnionych watpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów na 
liście, o której mowa w § 4 ust. 2, Przewodniczący, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, 
zwraca się do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny prowadzącej spis wyborców o informację, 
czy dane osoby figurują w spisie wyborców.

2. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że liczba podpisów popierających projekt uchwały jest mniejsza niż 
100 Przewodniczący wzywa pełnomocnika do uzupełnienia podpisów w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie 
podpisów w tym terminie powoduje odmowę przyjęcia projektu uchwały.

3. W przypadku uzupełnienia podpisów, zgodnie z ust. 2, zastosowanie będzie miał § 7.

§ 9. Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania co do 
zgodności z prawem radcy prawnemu Urzędu Miasta Lędziny, który wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania projektu uchwały.

§ 10. W przypadku uchwał rodzących zobowiązania finansowe, projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez 
Skarbnika Miasta, co do możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu miasta.

§ 11. Przewodniczący może zwrócić projekt uchwały w każdym przypadku naruszenia określonych w ustawie 
lub statucie zasad opracowywania projektów uchwał.

§ 12. Przewodniczący kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez komisje merytoryczne Rady Miasta. Po 
uzyskaniu opinii wprowadza projekt uchwały do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta.

§ 13. O Sesji Rady Miasta, w której porządku obrad znajdować się będzie projekt uchwały złożony przez 
Komitet, Przewodniczący informuje pełnomocnika Komitetu.

§ 14. Grupa Inicjatywna może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż do czasu 
zarzadzenia głosowania przez Przewodniczącego Obrad.

§ 15. Rada może odrzucić projekt uchwały, przyjąć bez poprawek lub z poprawkami. W Przypadku 
zgłoszonych poprawek do projektu przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą lub poprawkami Grupa 
Inicjatywna ma prawo odnieść się do wszystkich poprawek i wnioskować o przyjęcie uchwały bez zgłoszonych 
poprawek. W przypadku zgłoszenia do dyskusji Przewodniczący ma obowiązek udzielenia głosu Pełnomocnikowi 
Grupy Inicjatywnej.
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