Projekt
z dnia .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) –
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712,
z 2014 r. poz. 1790) zapis §23 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „grupa co najmniej
200 mieszkańców miasta, mających czynne prawo wyborcze”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu uchwały jest ułatwienie opolanom przedkładanie inicjatyw
uchwałodawczych poprzez obniżenie wymaganego poparcia grupy mieszkańców z 500 do 200, a
także umożliwienie przedkładanie projektów uchwał tym mieszkańcom, którzy dotychczas nie
mogli tego robić. W szczególności rozchodzi się nam o studentów opolskich uczelni wyższych
zamieszkałych na stancjach lub w akademikach, a także tych opolan, którzy zdecydowali się
przeprowadzić do Opola, ale nie stać ich na kupno własnego mieszkania.
Uchwałodawcy liczą, że przyjęcie omawianego projektu z czasem ośmieli mieszkańców Opola
do częstszego przedkładania projektów uchwał na forum Rady Miasta Opola, co przełoży się nie
tylko na ich ilość, ale przede wszystkim na różnorodność podnoszonych spraw i problemów.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z §24 ust. 2 Statutu Miasta Opola upoważnionym do
reprezentowania wnioskodawców w pracach nad tym projektem na forum Rady Miasta są: Adam
Pieszczuk i Jacek Sobański.
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