
P r o j e k t 

 

 

Uchwała Nr     /      /15 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia                    2015 roku 

 

w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały  ze względów formalnych  

 

                                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 5a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 

1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 31 ust. 1 pkt 6 i § 32 ust. 3 Regulaminu Rady 

Miasta, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

uchwalonego Uchwałą Nr XXV/458/12 z dnia 26 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z dnia 12 listopada 2012 r., poz. 3542; z 2014 r. poz. 4067) Rada Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje, że obywatelski projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej – nie 

spełnia wymogu określonego w § 31 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Rady Miasta, wobec czego 

projekt ten podlega odrzuceniu ze względów formalnych. Szczegółowe uzasadnienie 

dotyczące stanowiska Rady zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Pełnomocnikowi Grupy Inicjatywnej Panu Krzysztofowi 

Kurczynie przez Przewodniczącego Rady Miasta 

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia           2015 r.   

 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 19 września 2014 r. roku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wpłynął projekt uchwały będący inicjatywą obywatelską w sprawie likwidacji 

Straży Miejskiej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Z uwagi na to, że projekt zawierał błędy 

formalne, w dniu 23 września 2014 r., Przewodniczący Rady Miasta wezwał do ich usunięcia 

w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Braki formalne polegały na: 

1. nie wskazaniu pełnomocnika grupy inicjatywnej oraz jego zastępcy (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu) co jest niezgodne z § 31 ust. 

3 pkt. 3 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego (Uchwała Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta – 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r., poz. 3542); 

2. braku podpisu projektodawcy na projekcie uchwały i jej uzasadnieniu (powinien to 

zrobić pełnomocnik grupy inicjatywnej); 

3. błędnym wskazaniu publikatorów w podstawie prawnej uchwały (powinno być): 

 ustawa o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 

1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ; 

 ustawa o finansach publicznych – Dz. U z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 

1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; 

 ustawa o strażach gminnych – Dz. U. z 2013 r., poz. 1383; z 2014 r. poz. 486. 

Pismo zostało odebrane w dniu 03 października 2014 r. zaś w dniu 09 października 

2014 r. grupa inicjatywna uzupełniła wskazane wyżej braki formalne. 

Zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXV/458/12 z dnia 26 września 

2012 r. projekt uchwały oraz imiona i nazwiska członków grupy inicjatywnej w dniu             

10 października 2014 r. został przekazany do opublikowania w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.piotrkow.pl). 

Na zebranie 1000 podpisów mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do 

Rady i wpisanych do rejestru wyborców grupa inicjatywna, zgodnie z § 31 ust. 5 cyt. 

Regulaminu miała 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Termin na zebranie podpisów 

upłynął w dniu 19 grudnia 2014 r.  Do dnia 16 stycznia 2015 r. lista osób popierających 

projekt nie została przedłożona. 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 32 ust. 2  cytowanego Regulaminu Rady 

Miasta, wezwałem w dniu 16 stycznia 2015 r.  pełnomocnika grupy inicjatywnej do usunięcia 

uchybienia tj przedłożenia listy podpisów 1000 mieszkańców w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania. Wezwanie zostało odebrane w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Termin na usunięcie wskazanego uchybienia upłynął w dniu 4 lutego 2015 r., ponieważ 

uchybienie nie zostało usunięte, zgodnie z § 32 ust. 3 projekt uchwały podlega odrzuceniu ze 

względów formalnych. 

 

 

http://www.bip.piotrkow.pl/

