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UCHWAŁA NR XLIII/277/2018
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej.
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018
roku, poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Grupa mieszkańców Gminy posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego może
wystąpić do Rady Gminy z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także
organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany
dalej Komitetem.
2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Gminy Kozłów.
3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Gminy o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając
wniosek zawierający:
1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone odrębnymi przepisami,
2) oświadczenie o utworzeniu komitetu, listę co najmniej 10 mieszkańców Gminy Kozłów, posiadających
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Kozłów zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania,
numery PESEL tworzących Komitet,
3) wykaz co najmniej 100 mieszkańców Gminy Kozłów popierających przedkładany projekt, posiadających
czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, wykaz winien zawierać imiona, nazwiska, adres
zamieszkania, numer PESEL oraz podpis mieszkańca,
4) Komitet winien wskazać pełnomocnika oraz zastępcę pełnomocnika, którzy reprezentować będą Komitet
w pracach nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach komisji Rady oraz na sesji Rady Gminy
w Kozłowie,
5) Przewodniczący Rady kieruje w ciągu 7 dni projekt uchwały i wykaz, o którym mowa w ust. 3 do Wójta
Gminy w celu:
a) przeprowadzenia weryfikacji wykazu pod kątem zgodności z rejestrem wyborców i kompletności
danych,
b) poddania projektu uchwały analizie prawnej.
6) czynności, o których mowa w ust. 5 zostają przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
przekazania Przewodniczącemu Rady projektu uchwały wraz z wykazem podpisów,
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7) jeżeli weryfikacja wykazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) lub analiza prawna projektu uchwały wykaże
niezgodność z prawem lub przedmiot regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady, Przewodniczący
nie nadaje biegu takiemu projektowi, o czym niezwłocznie informuje pełnomocnika Komitetu,
8) jeżeli projekt spełnia wszelkie wymogi Przewodniczący Rady wprowadza go do porządku obrad na
najbliższą sesję nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu,
9) pełnomocnik Komitetu oraz zastępca mogą zabrać głos na sesji Rady Gminy w sprawach dotyczących
projektu, w szczególności przedstawiając jego uzasadnienie,
10) Pełnomocnik Komitetu może wycofać projekt uchwały przed głosowaniem na sesji.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Florek

