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UCHWAŁA NR X/54/2019
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty uchwał
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.,
poz. 506) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady
Gminy w Bałtowie w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie (Bałtów 32, 27-423 Bałtów) w formie papierowej.
§ 2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega
wyłączna właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
§ 3. Projekty uchwał przygotowywane w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są opiniowane,
co do zgodności z prawem i zasadami techniki legislacyjnej przez obsługę prawną świadczącą pomoc prawną
na rzecz Gminy Bałtów.
§ 4. Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełnić
wymagania formalne, o których mowa w §11 niniejszej uchwały.
§ 5. 1. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań formalnych, Rada Gminy w Bałtowie wzywa osoby
wskazane jako komitet inicjatywy uchwałodawczej do uzupełnienia braków formalnych projektu w terminie
30 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwi przedłożenie pod obrady
Rady Gminy w Bałtowie złożonego projektu uchwały.
§ 6. Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem może utworzyć grupa co najmniej
3 mieszkańców gminy Bałtów, którzy posiadają czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Bałtów i złożyli
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu ze wskazaniem imienia (imion), nazwiska (nazwisk),
adresu zamieszkania.
§ 7. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady
Gminy w Bałtowie w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.
§ 8. 1. Zawiadomienie zawiera:
1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby, a w przypadku braku siedziby adres do
doręczenia,
2) wykaz wszystkich członków komitetu inicjatywy uchwałodawczej z podaniem ich imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz ich podpisy.
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2. Do wykazu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
określoną w przepisach odrębnych oraz pisemne oświadczenia członków Komitetu, o których mowa w § 6.
§ 9. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 8 dołącza się projekt uchwały podpisany przez wszystkich
członków Komitetu oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania komitetu inicjatywy uchwałodawczej
podczas prac Rady Gminy w Bałtowie, jeżeli zostały wskazane.
§ 10. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają
niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na stronie
Urzędu Gminy w Bałtowie.
§ 11. Składanie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) dokładną merytoryczną treść uchwały i ewentualne źródła finansowania,
4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu ogłoszenia uchwały, jeżeli przepis tego wymaga,
6) termin wejścia w życie uchwały,
7) uzasadnienie.
§ 12. 1. Po przygotowaniu przez Komitet projektu uchwały rozpoczyna się kampania promocyjna na rzecz
projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały.
2. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
3. Kampania promocyjna może być prowadzona w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami,
rozpowszechniania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Komitet, umieszczania tych materiałów
w miejscach dostępnych dla mieszkańców oraz w mediach społecznościowych.
4. Rada Gminy promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez publikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy informacji w zakresie:
a) zgłoszenia Komitetu,
b) projektu uchwały stanowiącej przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c) informacji o terminach i miejscach spotkań i zbierania podpisów.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1- 4 Wójt Gminy Bałtów może podejmować dodatkowe działania
zmierzające do promowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
§ 13. Po zakończeniu zbierania podpisów Komitet składa Przewodniczącemu Rady Gminy w Bałtowie
wniosek o podjęcie uchwały wraz z:
1) projektem uchwały, który musi spełniać wymogi, o których mowa w § 11,
2) wykazem mieszkańców w liczbie co najmniej 100 (stu) posiadających czynne prawo wyborcze do Rady
Gminy w Bałtowie zawierającym imię, nazwisko, adres i czytelny podpis mieszkańca.
§ 14. Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie zawiadamia osoby wskazane przez komitet inicjatywy
uchwałodawczej o terminie sesji Rady Gminy w Bałtowie oraz posiedzeniu komisji, na których będzie
rozpatrywany złożony projekt uchwały, na co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku
niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywy uchwałodawczej, zawiadomienie doręcza się
wszystkim członkom komitetu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

