Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Wskazówki dotyczące zbierania podpisów
i wypełniania list poparcia obywateli.
W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy.
Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, wpisując (czytelnie!) na wykazie, obok swojego
imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy)
oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis.
Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń, co do osób, które zbierają podpisy,
w związku, z czym mogą to być zarówno członkowie komitetu, jak i inne osoby działające społecznie,
w tym wolontariusze.
Podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy składać mogą wyłącznie
obywatele polscy. Obywatel polski, zgodnie z art. 2 ustawy, aby skutecznie złożyć podpis pod
inicjatywą, musi posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu. Zgodnie z art. 62 ust. 2 Konstytucji
musi on spełnić on następujące przesłanki:
1. Musi mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu składania podpisu;
2. Nie może być ubezwłasnowolniony na mocy orzeczenia sądy, które jest prawomocne, przy
czym chodzi zarówno o ubezwłasnowolnienie całkowite, jak i częściowe;
3. Nie może być pozbawiona praw publicznych na mocy orzeczenia sądu;
4. Nie może być pozbawiona praw wyborczych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu;

Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy,
której obywatel udziela poparcia (niedopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy na
odwrotnej stronie lub dodatkowych arkuszach).
Zaleca się dążenie do zamknięcia listy 10-ma kompletnymi wpisami (ułatwi to czynności
związane liczeniem głosów poparcia).
Podstawowe uchybienia stwierdzane przy weryfikacji list:
- nieczytelny wpis,
- niekompletny adres (brak wpisu miejscowości lub kodu pocztowego),
- wstawianie odnośników (-,,-) w polu adresowym w przypadku powtarzania się tego samego
adresu zamieszkania,
- brak numeru PESEL lub podpisu.
Wypełnione listy poparcia prosimy przesyłać sukcesywnie , (ułatwi to liczenie podpisów
poparcia), nie później niż do 11 lipca 2016 r. na adres Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
ul. Wysłouchów 42/8
30-611 Kraków
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