
 

Projekt 

 

UCHWAŁA NR ……… 2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia …………… 2019 r. 

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego oraz formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

 

§ 2. 1. Grupa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, licząca co najmniej 300 osób, 

posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Wągrowieckiego, może wystąpić z 

obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.  

2. Wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą przez mieszkańca Powiatu 

Wągrowieckiego posiadającego czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu Wągrowieckiego 

następuje poprzez złożenie podpisu pod projektem uchwały w toku procedury określonej w 

niniejszej uchwale.  

 

§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 

kampanią promocyjną, a także organizacją i zbieraniem podpisów mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego popierających projekt, wykonuje komitet obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zwany dalej „komitetem”.  

2. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, którzy 

posiadają czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Wągrowieckiego i złożyli pisemne 

oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz 

adresu zamieszkania. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 4. 1. Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały musi 

zawierać:  

1) tytuł uchwały,  

2) podstawę prawną,  

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,  

4) wskazanie podmiotu lub organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

5) przepisy o wejściu w życie uchwały.  

2. Projekt uchwały może zawierać przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy 

zmieniające lub uchylające.  

3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie 

potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i 

źródła ich pokrycia.  

 

§ 5. 1. Za promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej odpowiada komitet.  

2. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej komitet realizuje we własnym zakresie 

i na własny koszt. 



3. Komitet prowadzi promocję inicjatywy uchwałodawczej z poszanowaniem obowiązujących 

przepisów.  

 

§ 6. Mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze do Rady 

Powiatu Wągrowieckiego udziela poparcia projektowi uchwały składając własnoręczny podpis 

na liście, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Lista na każdej stronie zawiera:  

1) nazwę komitetu i tytuł projektu uchwały,  

2) tabelę z następującymi danymi: liczba porządkowa, imię (imiona) i nazwisko, adres 

zamieszkania i własnoręczny podpis.  

 

§ 7. 1. Po zebraniu, zgodnie z wymogami zawartymi w § 6 co najmniej 300 podpisów 

mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego popierających projekt, komitet składa do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego zawiadomienie o nazwie komitetu oraz 

adresie do korespondencji. 

2. Do zawiadomienia załącza się:  

1) pisemne oświadczenia osób przystępujących do komitetu,  

2) projekt uchwały, spełniający wymogi określone w § 4,  

3) listę z podpisami mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego popierających projekt uchwały.  

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

 

§ 8. Od dnia złożenia przez komitet zawiadomienia wraz z określonymi w §7 ust. 2 

załącznikami treść projektu uchwały nie może być zmieniona z zastrzeżeniem § 11.  

 

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady 

Powiatu Wągrowieckiego, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, wzywa komitet do ich usunięcia w terminie 10 dni.  

2. Jeżeli, pomimo wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, wystąpi przeszkoda 

formalno-prawna uniemożliwiająca skierowanie projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, postępowanie kończy się. O zakończeniu postępowania oraz jego 

przyczynach Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego zawiadamia komitet na piśmie.  

 

 

§ 10. 1. Umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad Rady Powiatu Wągrowieckiego 

następuje na najbliższej sesji po złożeniu projektu, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy 

od dnia złożenia projektu z zastrzeżeniem § 9. 

2. Podjęcie uchwały poprzedza wydanie opinii przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego i 

komisje Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

3. Komitet jest uprawniony do udziału w pracach komisji i Rady Powiatu Wągrowieckiego 

dotyczących złożonego projektu uchwały.  

4. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie komitet o terminie posiedzeń organów, o 

których mowa w ust. 2.  

 

 

§ 11. W ramach rozpatrywania projektu uchwały na sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

dopuszcza się korektę treści, eliminującą z projektu uchwały błędy, w tym w szczególności: 

błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzujących, zmianę 

formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, 

które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej zgodnie z wniesionym projektem.  

 



§ 12. Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego zawiadamia komitet na piśmie o 

sposobie rozpatrzenia projektu uchwały.  

 

§ 13. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie kadencji, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę 

Powiatu Wągrowieckiego następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu 

uchwały.  

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ……… 2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia …………… 2019 r. 

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.130) wprowadziła obowiązek podjęcia uchwały przez radę 

powiatu dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 Zgodnie z art. 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

 Przedmiotowy projekt uchwały wypełnia powyższą delegację ustawową. 


