Rada Powiatu Orodziskiego

UCHWAŁA NR 367/XLIX/18
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw nchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych,
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa morządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 20 18 r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§l
Grupa mieszkańców Powiatu Grodziskiego li cząca co najmn iej 300 osób, posiadających czynne prawa
wyborcze do organu stanow iącego , m oże wystąp ić z obywate l ską ini cjatywą uchwałodawczą.

§2
Obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

zastrzega wyłączną

właśc iwość

nie mogą być objęte projekty u ch wał, dla których prawo
innych podmiotów do wnoszenia projektów uchwał.

§3
z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mi eszkańców popierających projekt, wykonuje
Komitet.
2. Wydatki zw i ązane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.
3. Komitet m oże utworzyć grupa co najmniej trzech mieszkańców Powiatu Grodziskiego,
po s i adających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, którzy złoży li pisemne
ośw iadczeni e o przystąp i eniu do Komitetu, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer pese l.
4. Komitet ma prawo ws kazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac Rady
Powiatu Grodziskiego.
5. O utworzen iu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego
najpóźniej na dzień przed wyłożeni em do wglądu projektu uchwały .
l.

Czynności związan e

§4

l . Projekt uchwały składa s ię Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.
2. Projekt uchwały zgłoszon y w ramach obywatelskiej inicjatywy u chwałodawczej powinien spełni ać
następujące wymogi formalne:
I) projekt uchwały powinien zaw ierać:
a) tytuł uch wały,
b) pod stawę prawną,
c) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
d) okreś l en ie terminu wejścia w życ ie uchwały.
2) Do projektu uch wały dołącza s ię uzasadnienie zaw i eraj ące: wskazanie potrzeby podjęcia
uchwały, oczekiwane skutki społeczne, skutki finan sowe oraz źródła ich pokrycia.
3) Dopuszcza s i ę przedkładanie wariantowych projektów uchwał.
3. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego nie nadaje biegu projektowi uchwały, jeżeli analiza
prawna lub finansowa wykaże, że:
l ) przedmiot proponowanej regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady Powiatu Grodziskiego lub
jest niezgodny z obowiązującym prawem,
2) projekt uchwały dotyczy zobowiąza ll finansowych bez wskazania źródeł dochodów, z których
zobowiązan ia te zostaną pokryte.
4. Do projektu uch wały należy załączyć:

I) ośw iadczenie o utworzeniu Komitetu;
2) wykaz podpisów mieszkańców p opierających proj ekt uchwały, za wierający imi ę (imiona) i
nazwisko mieszkaóca, adres zamieszkan ia, numer pese l i włas noręczny podpis. Wykaz, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, na każdej stronie winien zaw i erać tytuł projektu uchwały i
dane pełn om oc nika Komitetu oraz oświadczenie, że mieszkaniec udzi e l ający poparcia wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które podaje dobrowolnie, w zakres ie
niezbędnym do realizacj i obywatelskiej inicjatywy uch wałodawczej;
5. Wycofanie poparcia udzie lonego projektowi uchwały j est nieskuteczne.

§5
Rady Pow iatu Grodziskiego przekazuj e projekt uch wały do Za rządu Powiatu
celem zaopiniowania.
2. Po zaopiniowaniu przez właściwą Komisję Rady Powiatu projekt uchwały staje się przedmiotem
obrad Rady Powiatu Grodziskiego na najbl i ższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później ni ż
po upływie 3 mi es i ęcy od dnia złożen ia projektu.
3. Proj ekt uchwały, w stosun ku do którego postępowanie u c hwałodawcze nie zostało zakończone w
trakcie kadencji rady powiatu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez radę n astępnej
kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
I.

Przewodniczący

§6
Projekt uchwały, który nie spehlia wymogów formalnych podlega zwrotowi bez rozpatrzenia.
§7
Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych służy zwiększeniu świadomości mie szkańców
Powiatu Grodziskiego o możliwości wnoszenia projektów uch wał w ramach inicjatywy obywatelskiej.
W tym celu :
I) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego tworzy się "zakładkę" O nazwie
" Inicjatywa obywate lska" zawierającą informacje dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, w szczegó lno śc i o:
a) mieszka" cach uprawnionych do wystąpienia z obywatel ską inicjatywą uchwałodawczą,
b) liczbie wymaganych podpi sów,
c) zasadach tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,
d) formalnych wymogach, jakim mu szą odpowiadać s kładane projekty uchwał w ramach
inicjatywy obywatelskiej ;
2) w Bi uletynie Informacj i Publicznej Powiatu Grodziskiego w "zakładce",o której mowa w pkt I
ponadto zamieszcza s i ę:
a) liczbę złożonych projektów uchwał w trybie inicjatywy obywatelskiej wraz z ich tytułami i
uzasadnieniami ,
b) liczbę podjętych uchwał z inicjatywy obywatel skiej wraz z ich num eracją i tytuła mi.

Wykonanie uchwaly powierza

s ię Zarządow i

§8
Powiatu Grodziskiego.
§9

Uchwała

wchodzi w życ i e po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeni a w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji Rady Powiatu Grodziskiego n astę pującej
po kadencji Rady, przez którą została uchwalona.
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