UCHWAŁA
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Powiatu siedleckiego,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Siedleckiego,
3) Powiecie-należy przez to rozumieć Powiat Siedlecki,
4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu
siedleckiego,
5) Starostwo - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
6) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Siedleckiego,
7) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.
§ 3. Grupa, co najmniej 300 mieszkańców Powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do
Rady, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem,
a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje Komitet.
2. Komitet może tworzyć grupa, co najmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do
Rady.
3. Komitet przedkłada Staroście wniosek zawierający:
1) projekt uchwały, który powinien określać:
a) tytuł uchwały;
b) podstawę prawną;
c) treść realizowanego zadania/ sprawy będące przedmiotem uchwały;
d) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
e) określenie terminu wejścia w życie uchwały;
f) uzasadnienia zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane
skutki społeczne, skutki finansowe, źródła ich pokrycia, przedstawienie dotychczasowego stanu
w zakresie objętym uchwałą oraz wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym
a projektowanym stanem,
2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, z ewentualnym wskazaniem osób uprawnionych do
reprezentowania komitetu podczas prac rady, które powinno zawierać: imiona i nazwiska
członków komitetu wraz z ich funkcjami, adres zamieszkania, własnoręczny podpis, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia
wniosku/uchwały,
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3) wykazu mieszkańców, o których mowa w § 3, posiadających czynne prawo wyborcze do organów
Powiatu, wpisanych do stałego rejestru wyborców na dzień składania projektu uchwały,
zgłaszających projekt uchwały zawierający: imię/imiona i nazwisko, adres zameldowania oraz
własnoręczny podpis mieszkańca. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu
oraz tytuł projektu uchwały.
4. Jeżeli oświadczenie lub wykaz nie spełniają wymogów formalnych, Starosta wzywa Komitet do
ich uzupełnienia, ze wskazaniem braków. W zakresie projektu uchwały pomoc merytoryczną i prawną
zapewnia Starosta.
5. O fakcie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Komitet, Starosta informuje Radę.
§ 5. Poprawny pod względem formalno-prawnym, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, projekt
uchwały Komitet składa do Rady.
§ 6. 1. Złożony projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu
projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
2. Starosta, w terminie 3 dni od daty wniesienia prawidłowego projektu, zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach informację o zawiązaniu się Komitetu
oraz zamieszcza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
3. Przewodniczący Rady przekazuje Komitetowi podjętą uchwałę lub zawiadamia pisemnie
o niepodjęciu uchwały przez Radę wraz z uzasadnieniem. Informacja ta jest również zamieszczana
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.
§ 7. 1. Komitet prowadzi kampanię promocyjną służącą przedstawieniu i wyjaśnieniu
Mieszkańcom treści projektu uchwały stanowiącej przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Prowadzenie kampanii, o której mowa w ust. 1 może w szczególności polegać na:
1) organizowaniu spotkań poświęconych omawianiu projektu uchwały;
2) umieszczaniu na tablicy ogłoszeń oraz na innych wyznaczonych miejscach informacji
poświęconych treści projektu uchwały;
3) opracowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów poświęconych treści projektu uchwały.
§ 8. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może
zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.
2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady
pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania
Komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób, przez wszystkich członków Komitetu
inicjatywnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Przewodniczącemu Rady.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Gorzała
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Uzasadnienie
Art. 42a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511) stwierdza, iż grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do
organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
Natomiast art.42a ust.5 w/w ustawy wskazuje, że rada powiatu określi 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.
Przepisy te zgodnie z ustawą 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 2018 r. poz. 130) stosuje się do kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest zasadne.
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