
UCHWAŁA NR XIV/218/2019
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art.41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób, posiadających prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do organu 
stanowiącego i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) 
i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz własnoręczny podpis.

§ 4. Projekt uchwały powinien być zgodny z zasadami prawodastwa, określonymi przepisami.

§ 5. Projekt uchwały, o którym mowa w § 2 powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) ewentualnie ustalenie terminu obowiązywania uchwały,

6) termin wejścia w życie uchwały,

7) uzasadnienie podjęcia uchwały.

§ 6. 1. W imieniu i na rzecz Komitetu może występować Pełnomocnik wskazany w pisemnym 
oświadczeniu osób tworzących Komitet, który reprezentować będzie Komitet na posiedzeniach Komisji Rady 
Miasta Zamość oraz sesji Rady Miasta Zamość.

2. Pełnomocnik do kontaktów w imieniu inicjatorów może wycofać projekt uchwały

w dowolnej chwili.

§ 7. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Zamość o utworzeniu, w terminie 14 dni od 
dnia utworzenia Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełna nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby,
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2) dane, o których mowa w § 3,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania ewentualnego wskazanego przez Komitet Pełnomocnika.

3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 4 i § 5

§ 8. 1. Projekt uchwały z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Zamość składa 
się do Przewodniczącego Rady Miasta Zamość wraz z oryginalną listą mieszkańców popierających inicjatywę 
uchwałodawczą z wyszczególnieniem imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz datą urodzenia podpisanych 
własnoręcznie, ze wskazaniem pełnomocnika do kontaktu w imieniu inicjatorów jeżeli taka osoba została 
wskazana przez Komitet. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały, na której 
mieszkaniec Miasta Zamościa udziela poparcia oraz czytelny podpis pełnomocnika jeżeli został wskazany 
przez Komitet. Wzór listy poparcia określa  załącznik nr 1 do uchwały, 

2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 8 ust. 1 podlega zaopiniowaniu co do jego zgodności z prawem 
przez radcę prawnego Urzędu Miasta Zamość

§ 9. 1. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 4 i § 5  uchwały, Rada Miasta Zamość 
wzywa do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od daty wpływu projektu uchwały.

2. Niespełnienie braków w terminie 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania wezwania, o którym mowa 
w ust. 1 uniemożliwia przedłożenia pod obrady Rady Miasta Zamość złożonego projektu uchwały.

3. Przewodniczący Rady Miasta Zamość przekazuje Prezydentowi Miasta Zamość projekt uchwały 
z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w celu zaopiniowania i zbadania zgodności 
z obowiązującym prawem.

4. Przewodniczący Rady Miasta Zamość po uzyskaniu informacji od Prezydenta Miasta Zamość kieruje 
projekt uchwały pod obrady sesji Rady Miasta Zamość, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą Komisję 
Rady Miasta Zamość.

5. Projekt uchwały obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jest rozpatrywany przez Radę 
Miasta Zamość w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia projektu uchwały.

§ 10. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet może reprezentować Pełnomocnik wskazany przez 
Komitet,  z zachowaniem zasad obowiązujących w Statucie Miasta Zamość.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość

Piotr Błażewicz
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Załącznik do uchwały Nr XIV/218/2019

Rady Miasta Zamość

z dnia 28 października 2019 r.

Lista poparcia

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie

......................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa projektu uchwały)

Oświadczam, że na dzień................................................................złożenia projektu uchwały przez Komitet do Przewodniczącego Rady Miasta Zamość, posiadam 
czynne prawo wyborcze do organów stanowiących Miasta Zamość.

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Własnoręczny podpis
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.
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