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UCHWAŁA NR VII/79/19
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta
Kutno
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 41a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców
Miasta Kutno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Sikora
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Załącznik do uchwały Nr VII/79/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 marca 2019 r.
Regulamin wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
przez mieszkańców Miasta Kutno
§ 1. Regulamin wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno,
zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają
wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały a w szczególności projektu budżetu,
wieloletniej prognozy finansowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.
§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, zbieraniem podpisów mieszkańców
popierających projekt oraz wnoszeniem projektu do Rady Miasta Kutno, wykonuje Komitet obywatelski
inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem.
2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców Miasta Kutno, posiadających czynne prawo
wyborcze do organu stanowiącego Miasta Kutno, wpisanych do stałego rejestru wyborców Miasta Kutno.
4. Osoby wchodzące w skład Komitetu składają pisemne oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu, ze
wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, czytelnego
podpisu i daty jego złożenia.
5. W imieniu i na rzecz Komitetu występują pełnomocnik lub jego zastępca, będący członkami Komitetu,
wskazani w pisemnym oświadczeniu Komitetu.
6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, może wnosić poprawki do projektu uchwały oraz przedstawiać
projekt uchwały na sesji.
§ 4. 1. Pełnomocnik powiadamia na piśmie Przewodniczącego Rady Miasta Kutno o zamiarze wystąpienia
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą przez mieszkańców.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informację o utworzeniu Komitetu wraz z oświadczeniami jej członków;
2) oświadczenie o wskazaniu Pełnomocnika Komitetu i jego Zastępcy;
3) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w §5 uchwały.
§ 5. Projekt uchwały, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 3, powinien zawierać:
1) tytuł;
2) podstawę prawną;
3) merytoryczną treść uchwały;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) termin wejścia w życie uchwały lub czas jej obowiązywania;
6) postanowienia dotyczące sposobu ogłoszenia uchwały oraz mocy obowiązywania poprzednich uchwał
w tym zakresie;
7) uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach
finansowych jej realizacji.
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§ 6. 1. Złożony projekt uchwały Przewodniczący Rady Miasta Kutno w terminie 7 dni od jego złożenia,
kieruje do Prezydenta Miasta Kutno w celu poddania go analizie formalno-prawnej oraz zaopiniowania.
2. Prezydent Miasta Kutno przeprowadza analizę formalno-prawną złożonego projektu uchwały i wydaje
opinię o projekcie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
3. O wynikach analizy Prezydent Miasta Kutno niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady Miasta
Kutno.
§ 7. 1. O pozytywnej ocenie projektu uchwały stwierdzonej w wyniku analizy formalno- prawnej
Przewodniczący Rady Miasta Kutno informuje niezwłocznie pełnomocnika Komitetu.
2. Jeżeli analiza formalno-prawna projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet wykaże, że projekt jest
niezgodny z prawem lub przedmiot regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady Miasta Kutno, Przewodniczący
odmawia nadania biegu takiemu projektowi, o czym informuje niezwłocznie pełnomocnika.
§ 8. 1. W terminie 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w §7 ust. 1, pełnomocnik Komitetu
zbiera podpisy co najmniej 300 mieszkańców Miasta Kutno, posiadających czynne prawo wyborcze do organu
stanowiącego Miasta Kutno, wpisanych do stałego rejestru wyborców Miasta Kutno, którzy chcą poprzeć
obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie.
2. Osoby udzielające poparcia projektowi uchwały składają swój podpis na liście, zawierającej imię
(imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, czytelny podpis oraz datę jego złożenia.
3. W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający tytuł
uchwały.
4. W miejscu zbierania podpisów należy wyłożyć do wglądu projekt uchwały.
5. Podpisy złożone przez osoby w oświadczeniu o utworzeniu Komitetu, stanowią część wymaganej liczby
300 osób występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
6. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały po złożeniu podpisu na liście jest bezskuteczne.
7. Kampanię promocyjną służącą przedstawieniu i wyjaśnieniu treści projektu uchwały przeprowadza
Komitet na własny koszt. Kampania rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem zbierania podpisów pod projektem
uchwały i jest przeprowadzana z wykorzystaniem zgodnych z prawem metod popularyzacji projektu.
§ 9. Pełnomocnik w terminie określonym w §8 składa Przewodniczącemu Rady Miasta Kutno listę
podpisów co najmniej 300 mieszkańców Miasta Kutno popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.
§ 10. 1. Listę, o której mowa w §9 Przewodniczący Rady Miasta Kutno niezwłocznie kieruje do
Prezydenta Miasta Kutno w celu przeprowadzenia weryfikacji pod kątem zgodności ze stałym rejestrem
wyborców Miasta Kutno.
2. Prezydent Miasta Kutno przeprowadza weryfikację listy pod kątem zgodności ze stałym rejestrem
wyborców Miasta Kutno w terminie 7 dni od jej otrzymania.
3. O wynikach weryfikacji Prezydent Miasta Kutno niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady
Miasta Kutno.
§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby podpisów Przewodniczący Rady Miasta
Kutno, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Prezydenta Miasta Kutno, wzywa
pełnomocnika Komitetu do usunięcia braków.
2. Termin na usunięcie braków wynosi 7 dni, od dnia doręczenia wezwania pełnomocnikowi Komitetu.
3. Listę zawierającą uzupełnione podpisy Przewodniczący Rady Miasta Kutno zgodnie z §10, kieruje
ponownie w celu weryfikacji.
4. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w określonym terminie, Przewodniczący Rady Miasta Kutno odmawia
nadania biegu projektowi uchwały. Pismo w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie
pełnomocnikowi Komitetu.
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§ 12. 1. Jeżeli projekt uchwały został wniesiony zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym
Regulaminie, Przewodniczący Rady Miasta Kutno, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji
o pozytywnej weryfikacji listy osób popierających obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, postanawia
o przyjęciu projektu uchwały i kieruje ją pod obrady na najbliższą sesję Rady Miasta Kutno, jednak nie później
niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
2. Pismo o skierowaniu projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę Miasta Kutno, doręcza się
niezwłocznie pełnomocnikowi Komitetu.
3. Przewodniczący Rady Miasta Kutno powiadamia pisemnie pełnomocnika Komitetu o sposobie
rozpatrzenia projektu uchwały.
§ 13. Projekt uchwały, o którym mowa w §12 ust.1, nierozpatrzony na sesji z powodu zakończenia
kadencji, jest rozpatrywany przez Radę Miasta Kutno następnej kadencji na najbliższej sesji, bez ponownego
wnoszenia do Rady Miasta Kutno.
§ 14. 1. Wydatki ponoszone przez Komitet związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Kutno, do czasu skierowania przez Przewodniczącego pod obrady
Rady Miasta Kutno, pokrywa Komitet, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wydatki związane z czynnościami określonymi w §6 oraz w §10 ponosi gmina Miasto Kutno.

