
 

 

UCHWAŁA NR LI/546/18 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 24 września 2018 r. 

w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić do Rady Miejskiej Legnicy grupa  

co najmniej 300 mieszkańców miasta, posiadających czynne prawo wyborcze. 

§ 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 informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej, składając wniosek 

zawierający: 

1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, spełniający wymogi formalne  określone w § 40 ust. 1 Statutu 

Legnicy, 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem danych (imię i nazwisko, adres zamieszkania,  

nr PESEL oraz nr tel.) Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentują grupę inicjatywną 

w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach komisji Rady, 

3) wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały złożony na formularzu, którego wzór określa załącznik 

do uchwały. 

3. Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w  ust. 2 uchwały Przewodniczący Rady zwraca projekt 

uchwały Pełnomocnikowi ze wskazaniem braków projektu. 

§ 3. 1. Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez radcę 

prawnego, Prezydenta i komisje problemowe Rady. 

2. Przewodniczący Rady informuje Pełnomocnika Komitetu o terminie posiedzeń komisji Rady oraz sesji 

Rady, na której projekt uchwały będzie przedmiotem obrad. 

3. Projekt uchwały z uzasadnieniem zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją 

o zawiązaniu się Komitetu, jak również terminami posiedzeń, o których mowa w ust. 2. 

4. Pełnomocnik oraz Zastępca Komitetu mogą zabrać głos na posiedzeniach komisji oraz na sesji Rady 

w sprawach dotyczących projektu uchwały. 

5. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia projektu 

uchwały. Informacja ta jest również publikowana na stronie BIP. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Poz. 4747



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie której niniejsza 

uchwała weszła w życie. 

Przewodniczący Rady: 

W. Szetelnicki
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Załącznik do uchwały nr LI/546/18 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy mieszkańców miasta przedstawiających 

projekt uchwały Rady 

Zgłaszamy wniosek mieszkańców Legnicy o przyjęcie uchwały przez Radę Miejską Legnicy w sprawie: 

...................................................................................................................................……….………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Projekt uchwały został poparty przez (co najmniej 300) mieszkańców Legnicy: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr PESEL Podpis 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Przedstawiciele komitetu inicjatywy uchwałodawczej: 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 

3) .................................................................... 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4747


		2018-10-03T12:49:58+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




