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UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY KURÓW
z dnia 29 marca 2019 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 2019 r.,
poz. 506) – Rada Gminy Kurów uchwala, co następuje:
§ 1. Mieszkańcy gminy Kurów, w liczbie co najmniej 10 osób, mogą utworzyć komitet inicjatywy
uchwałodawczej.
§ 2. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zwanego w dalszej treści uchwały „komitetem”,
zawiadamia się pisemnie Radę Gminy Kurów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.
§ 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 2 dołącza się:
1) nazwę komitetu;
2) dane członków komitetu z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania;
3) projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej spełniający wymagania
formalne, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały;
4) wykaz co najmniej 200 mieszkańców gminy Kurów występujących z inicjatywą obywatelską,
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, zawierający podpisy mieszkańców występujących z inicjatywą obywatelską.
§ 4. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet.
§ 5. 1. Po złożeniu zawiadomienia, komitet ogłasza miejsce udostępnienia projektu uchwały do publicznego
wglądu.
2. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu uchwały,
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
3. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
4. Promocja na rzecz projektu uchwały oraz zebranie podpisów mieszkańców popierających projekt może
się rozpocząć po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.
5. Kampania promocyjna może być prowadzona w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami,
rozpowszechniania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Komitet i oznaczonych jego nazwą,
umieszczania tych materiałów w miejscach dostępnych dla mieszkańców oraz
w mediach społecznościowych.
§ 6. Złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały podlega niezwłocznemu
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów oraz na stronie internetowej gminy.
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§ 7. Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały musi zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawna;
3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały;
6) uzasadnienie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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