
UCHWAŁA NR XXXV/256/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) uchwala się co następuje: 

§ 1. Grupa co najmniej 200 mieszkańców Miasta Brzeziny, posiadających czynne prawo wyborcze do 
organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Miasta Brzeziny z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy 
uchwałodawczej, zwany dalej komitetem. 

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego, które złożyły pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

§ 3. 1. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny o wszczęciu inicjatywy 
uchwałodawczej składając wniosek zawierający: 

1)  projekt uchwały spełniający wymogi formalne: 

a) tytuł uchwały, 

b) podstawę prawną, 

c) przedmiot uchwały, 

d) określenie terminu oraz trybu wejścia w życie uchwały, w tym miejsca jej publikacji, 

e) uzasadnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały; 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, według wzoru określonego w załączniku 
nr 1 do uchwały; 

3) listę  poparcia  dla  projektu  uchwały,   zawierającą  podpisy  mieszkańców  Miasta Brzeziny 
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego w liczbie nie mniejszej niż określona 
w § 1. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Informacja o utworzeniu Komitetu oraz złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Miasta Brzeziny. 

§ 4. 1. Złożony projekt uchwały podlega weryfikacji pod względem formalno-prawnym i zaopiniowaniu 
przez inne podmioty/organy/instytucje, o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne lub 
potrzebę tą uzasadnia przedmiot uchwały, w tym rozpatrzeniu na posiedzeniu właściwej Komisji Rady Miasta 
Brzeziny. 

2. Osoby tworzące lub reprezentujące Komitet mają prawo do uczestniczenia oraz zabrania głosu na 
posiedzeniu Komisji oraz sesji Rady Miasta Brzeziny w sprawach dotyczących projektu uchwały, 
w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie. 

§ 5. Promocja projektu uchwały stanowiącego przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej polega 
na rozpowszechnianiu informacji na temat tego projektu poprzez: 

1) umieszczenie projektu uchwały i przygotowanych przez Komitet materiałów promocyjnych na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny; 

2) publikację treści zgłoszonego projektu uchwały na tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta Brzeziny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/256/2020 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej 

Ponadto oświadczamy, że posiadamy czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego 

Lp Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis Data 
1     
2     
3     
4     
5     
...     

Komitet inicjatywy uchwałodawczej podczas prac Rady Miasta Brzeziny nad ww. projektem uchwały 
będzie reprezentować Pełnomocnik (-cy)1)  : 

_____________________________________________________________________  

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu)

 
1) Wskazanie pełnomocnika (-ów) jest fakultatywne 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/256/2020 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

 

 
 
 

LISTA POPARCIA 

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego 

L.p. Imię i nazwisko osoby 
udzielającej poparcia 

Adres zamieszkania Podpis Data 

1     
2     
3     
4     
5     
...     
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