
Uchwała Nr XLVIII/774/2009
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 lutego 2009r

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w § 16 ust. 1 Regulaminu  Rady Miejskiej w Czeladzi , stanowiącego załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr XXXIX/538/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 28 października 2004r w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej  Czeladź, przyjmując jego następujące brzmienie:

„Prawo  zgłaszania  projektów  uchwał  posiadają:  Burmistrz,  komisje  rady,  radni  oraz  grupa 
mieszkańców licząca  co  najmniej  100  osób,  posiadających  czynne  prawo  wyborcze  do  organów 
miasta, przy zastosowaniu trybu, o którym mowa w § 16a.”

§ 2

Do  Regulaminu  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  Uchwały  Nr 
XXXIX/538/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 28 października 2004r w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Miejskiej  Czeladź dodaje się § 16a o brzmieniu:

„§ 16a
1. Grupa mieszkańców, o której mowa w § 16 ust.1 może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez 
złożenie podpisów pod projektem uchwały, przy czym projekt ten:

1) nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych 
podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza,
2) powinien odpowiadać wymogom zawartym w niniejszym Statucie,
3) podlega procedurom przewidzianym dla projektu grupy radnych.

2. Czynności związane z formalno prawnym przygotowaniem projektu uchwały, jego 
rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców 
popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej "komitetem". Komitet 
występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały, przy czym:

1) komitet może utworzyć grupa co najmniej 3 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do 
Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia 
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL,
2) w imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik komitetu lub jego zastępca, wskazani 
w pisemnym oświadczeniu pierwszych 3 osób tworzących komitet, spełniający również funkcję 
przewidzianą dla referenta projektu.

3. Po zebraniu, wymaganej liczby podpisów mieszkańców pełnomocnik komitetu zawiadamia 
Przewodniczącego  Rady o utworzeniu komitetu, przy czym:

1) w zawiadomieniu podaje się:
a) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
b) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
c) dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 
pełnomocnika komitetu oraz jego zastępcy,

2) do zawiadomienia załącza się projekt uchwały, spełniający warunki, o których mowa w ust. 
1 pkt 1 i 2, wraz z załączonym wykazem co najmniej 100 podpisów mieszkańców 
popierających projekt,



3) Przewodniczący Rady  w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia, podejmuje decyzje 
o przyjęciu lub nieprzyjęciu zawiadomienia na skutek braków formalnych. Odpowiedź w tej 
sprawie przesyła się niezwłocznie pełnomocnikowi komitetu. 

4. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia 
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. 
Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, której 
mieszkaniec  udziela poparcia, przy czym:

1) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały,
2) wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

5. Po przyjęciu zawiadomienia i podjęciu decyzji , o którym mowa w ust. 3 punkt 3 Przewodniczący 
Rady  niezwłocznie nadaje projektowi uchwały bieg zgodnie z przepisami niniejszego Statutu, a po 
wprowadzeniu go do proponowanego porządku obrad sesji - zawiadamia o tym pełnomocnika 
komitetu.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

  
mgr.    Sławomir Święch   


	Uchwała Nr XLVIII/774/2009
	Rada Miejska w Czeladzi


