
PROJEKT 

UCHWAŁA 

NR ….../….../2013 

RADY MIASTA MARKI 

 

z dnia             2013 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Marki oraz wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz z § 65 

Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta 

Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki uchwala się, 

co następuje: 

§ 1 

W Statucie Miasta Marki, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta 

Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. Po §41 dodaje się §41a w brzmieniu: 

„§41a 

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić mieszkańcy miasta Marki 

wpisani do stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez Miasto Marki, w liczbie 

nie mniejszej niż 300 osób.  

 

2. Projekt uchwały przedstawionej przez mieszkańców powinien spełniać wymagania 

określone w §41 ust. 2. Ponadto powinien zawierać uzasadnienie, uwzględniające:  

a) potrzebę podjęcia uchwały,  

b) skutki finansowe podjęcia uchwały, 

c) źródła pokrycia kosztów podjęcia uchwały.  

 

3. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2, podlega rejestracji w Biurze Rady Miasta, 

poprzez złożenie pisma przewodniego, zawierającego wskazanie osoby upoważnionej 

przez projektodawców (zwanej dalej „Upoważnionym”) do kontaktów  

w przedmiotowej sprawie, w szczególności do wprowadzania autopoprawek  

w projekcie oraz poprzez złożenie projektu uchwały.  

 

4. Upoważniony w ciągu 90 dni od daty rejestracji projektu uchwały w Biurze Rady 

Miasta, powinien przedłożyć listę co najmniej 300 osób popierających projekt 

uchwały.  

 



5. Lista na każdej stronie powinna zawierać następujące oświadczenie: Popieram projekt 

uchwały Rady Miasta Marki w sprawie (tytuł uchwały), zarejestrowany w Biurze 

Rady Miasta w dniu oraz upoważniam do kontaktów w sprawie projektu uchwały 

(osobę wskazaną w piśmie przewodnim). Wyrażam jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia 

projektu uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101, poz.926 z póź. zm.). Poparcie dla 

projektu uchwały wyrażone zostaje poprzez wpisanie pod wyżej wskazanym 

oświadczeniem następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL 

wraz z własnoręcznym podpisem.  

 

6. Biuro Rady Miasta stwierdza prawidłowe wypełnienie listy, o której mowa  

w pkt. 4 w ciągu 14 dni od daty jej przedłożenia. W przypadku stwierdzenia 

prawidłowego wypełnienia listy właściwy projekt uchwały przekazany zostaje 

przewodniczącemu rady, który dalej postępuję zgodnie z przepisami §42”  

 

7. W przypadku nieprzedłożenia listy przez Upoważnionego we wskazanym  

w ust. 3 terminie lub stwierdzenia jej nieprawidłowego wypełnienia, Biuro Rady 

Miasta zwraca projekt uchwały Upoważnionemu, nie nadając sprawie biegu.  

 

2. §42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Projekty uchwał, zgłaszane przez podmioty wymienione w §41 ust. 1 pkt. a, b, c i d 

oraz §41a ust. 1, wymagają zaopiniowania przez burmistrza.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 


