UCHWAŁA Nr IV/

/ 2014

URZĄD MlEJSKJ w Opocr11 ie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wplynę/0
dnia

23• 12. 2014

~:i~~:.~:r.:~.:::::::::::::
w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno

Na podstawie art. 3 ust. 1i18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz.594 ze zmianami : Dz. U. : z roku 2013, poz. 645 i 1318, oraz z roku 2014,
poz.379 i 1072 ), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje :

§ 1. W Statucie Gminy Opoczno nadanym uchwałą Nr IV I 22

I 02

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

30.12. 2002 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 30 , poz.320 z dnia
18.02.2003 r. zmienionym uchwałami: Nr V I 50 I 07 z dnia 29 marca 2007 r. - Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr
122, poz. 1099 , Nr XXXV I 305 / 09 z dnia 30 listopada 2009 r. - Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 384, poz 3367
, Nr XIX /172 / 12z dnia 22 czerwca 2012 r. - Dz. Urz. Woj. Łódz., poz. 2237, Nr XL I 400 I 14 z dnia 21
marca 2014 r. -Dz. Urz. Woj. Łódz., poz. 1974 , Nr XLll/ 433 / 14 z dnia 26 czerwca 2014 r.- Dz. Urz.
Woj. Łódz. , poz. 2723 oraz uchwałą Nr XLlll/ 440 /14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. -Dz. Urz. Woj. Łódz. ,
poz.3281 wprowadza

się następujące

zmiany:

1.W załączniku Nr 3 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Zespół Szkół Samorządowych

2.W § 56 dodaje

się

Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie „

ust „la „ w brzmieniu :

„ la. Procedurę zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy
Opoczno określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu • „

§ 2 . Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Opoczna .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym

Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Opocznie
Grzegorz Wołqkiewicz

Załącznik nr 6 do Statutu

Gminy Opoczno z dnia 30 grudnia 2002 r.
wprowadzony uchwałą Nr IV/ /2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Procedura zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy
Opoczno

1. Mieszkańcy Gminy Opoczno mogą składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie Biuro Rady Miejskiej
wnioski o przyjęcie przez Radę Miejską uchwał w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych .
2. W treści wniosku powinny być wskazane co najmniej 2 osoby upoważnione do kontaktów w
imieniu inicjatorów projektu uchwały.
3. Do wniosku musi być dołączona lista co najmniej 200 osób popierających inicjatywę. Lista powinna
zawierać następujące dane : imię, nazwisko, adres, nr PESEL oraz własnoręczny podpis.
4. Inicjatorzy nie przedkładają projektu uchwały jeżeli przedmiotem wniosku jest proponowane
przedsięwzięcie inwestycyjne stanowiące element podstawowych dokumentów finansowych Gminy,
jak Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Gminy lub zmiana tych dokumentów.
5. Wniosek kierowany jest do

Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Opocznie .

6.
Przewodniczący w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku kieruje go do
wyborców ,
Burmistrza celem porównania listy osób popierających wniosek z rejestrem
zaopiniowania w przedmiocie zgodności inicjatywy z obowiązującym prawem i kompetencjami
samorządu gminnego oraz wskazania możliwości sfinansowania działań stanowiących przedmiot
inicjatywy uchwałodawczej .
7. Jeżeli weryfikacja listy osób popierających wniosek spowoduje, że ich liczba spadnie poniżej 200
Burmistrz informuje o tym osoby, o których mowa w pkt 2 . Wniosek w tym zakresie może zostać
uzupełniony.

8. Brak pozytywnej opinii prawnej lub brak możliwości finansowania działań będących przedmiotem
inicjatywy obywatelskiej powoduje , że wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu . O fakcie tym
Przewodniczący Rady Miejskiej powiadamia pisemnie osoby wskazane we wniosku jako
reprezentujące inicjatorów projektu oraz stałe komisje Rady Miejskiej .
9. Wniosek, który
jest przez

uzyskał pozytywną opinię prawną

Przewodniczącego

merytoryczną Urzędu

i ma wskazane

źródło

finansowania kierowany

Rady do Burmistrza w celu przygotowania przez

Miejskiego projektu

uchwały

lub

uwzględnienia

właściwą komórkę

go w projekcie

budżetu

lub jego

zmianie.
10. Projekt uchwały obejmujący inicjatywę obywatelską, o której mowa w pkt 1-8 powinien znaleźć
się w porządku obrad najbliższej sesji lub sesji, na której przewiduje się uchwalenie lub zmianę w
budżecie Gminy Opoczno, jeżeli inicjatywa dotyczy przyszłych inwestycji.
11. Jeżeli projekt uchwały uwzględniającej wniosek obywatelski umieszczony został w porządku
obrad Rady Miejskiej , Przewodniczący obowiązany jest zaprosić na sesję osoby upoważnione , o
których mowa w pkt. 2 .

