UCHWAŁA NR XLVII/332/18
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie opoczyńskim
Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I.
Przepisy ogóle
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
3) zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
4) formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Opoczyński;
2) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego;
3) wykazie - należy przez to rozumieć Wykaz Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego Udzielających Poparcia
Projektowi Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Zgłoszonemu w Ramach Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej;
4) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
5) obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej lub inicjatywie uchwałodawczej – należy przez to rozumieć
inicjatywę grupy uprawnionych mieszkańców Powiatu, o której mowa w art. 42a ustawy o samorządzie
powiatowym; polegającą na zgłoszeniu projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu w celu rozpatrzenia
i uchwalenia;
6) Deklaracji - należy przez to rozumieć Deklarację o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej;
7) Pełnomocniku Komitetu – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w deklaracji o utworzeniu Komitetu
inicjatywy uchwałodawczej do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Powiatu;
8) projekcie uchwały – należy przez to rozumieć projekt uchwały stanowiący przedmiot obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej;
9) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego;
10) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Opoczyńskiego;
11) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Opoczyńskiego;
12) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Opoczyńskiego;
13) Starostwie Powiatowym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Opocznie;
14) ustawie o samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432).
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DZIAŁ II.
Przepisy szczegółowe
Rozdział 1.
Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 3. 1. Grupa mieszkańców Powiatu licząca co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze
do Rady Powiatu może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, poprzez złożenie podpisów pod
projektem uchwały, będącym przedmiotem tej inicjatywy.
2. W miejscu zbierania podpisów, o których mowa w ust.1, musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały,
będący przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej.
3. Mieszkańcy składają podpisy, o których mowa w ust.1, na wykazie obok swojego imienia (imion)
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Podpis musi być własnoręczny
i opatrzony datą.
4. Na każdej stronie wykazu, o którym mowa w ust.3, musi znajdować się nazwa Komitetu, tytuł projektu
uchwały, której dotyczy inicjatywa uchwałodawcza. Sporządzanie wykazu i zbieranie przepisów musi odbywać
się z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Ustala się wzór wykazu, o którym mowa w ust. 3, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
uchwały.
§ 4. 1. Pełnomocnik Komitetu lub inna osoba upoważniona przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej
składa pisemny wniosek o rozpatrzenie przez Radę Powiatu projektu uchwały wraz z oryginalnym wykazem,
o którym mowa § 3 ust. 3 bezpośrednio w Starostwie Powiatowym lub przesyła go za pomocą operatora usług
pocztowych.
2. W przypadku przesłania wniosku i wykazu, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem operatora usług
pocztowych za datę złożenia przyjmuje się, datę ich wpływu do Starostwa Powiatowego.
3. Ustala się wzór wniosku w sprawie wniesienia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę Powiatu
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 5. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały po złożeniu lub wpływie do Starostwa
Powiatowego wniosku o rozpatrzenie przez Radę Powiatu projektu uchwały wraz z oryginalnym wykazem,
o którym mowa § 3 ust. 3 jest nieskuteczne.
Rozdział 2.
Zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej
§ 6. 1. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej tworzy grupa licząca co najmniej 3 mieszkańców Powiatu,
posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu, którzy podpisali pisemną deklarację o utworzeniu
Komitetu.
2. Deklaracja o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej powinna zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu, na którą składa się zwrot: „Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Projektu Uchwały
Rady Powiatu Opoczyńskiego”, uzupełniony o określenie przedmiotu projektu uchwały;
2) dokładny adres siedziby Komitetu. W przypadku braku wskazania adresu Komitetu przyjmuje się, że
adresem dla korespondencji kierowanej do Komitetu jest adres zamieszkania pełnomocnika Komitetu;
3) dane członków Komitetu:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer ewidencyjny PESEL,
c) adres zamieszkania;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych w związku z realizacją
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem projektu uchwały przez Radę Powiatu;
5) wskazanie Pełnomocnika Komitetu;
6) datę i czytelny podpis członków Komitetu;
7) załączoną, pełną treść projektu uchwały.
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3. Ustala się wzór Deklaracji o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.
§ 7. 1. Deklarację o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej albo jej uwierzytelnioną kopię
Pełnomocnik Komitetu składa w Starostwie Powiatowym najpóźniej z chwilą złożenia wniosku, o którym
mowa w § 4 ust. 1.
2. Uwierzytelnienia kopii Deklaracji, o której mowa w ust.1, może dokonać pracownik Starostwa
Powiatowego.
§ 8. 1. W imieniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występuje, w tym szczególnie reprezentuje
Komitet podczas prac Rady Powiatu, Pełnomocnik Komitetu wskazany w Deklaracji o Utworzeniu Komitetu
Inicjatywy Uchwałodawczej.
2. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej może wskazać inne osoby do reprezentowania Komitetu podczas
prac Rady Powiatu, składania oświadczeń w imieniu Komitetu, w tym również do złożenia Deklaracji
o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w Starostwie Powiatowym oraz do złożenia wniosku
o rozpatrzenie projektu uchwały, w drodze uchwały Komitetu podpisanej przez członków Komitetu w liczbie
stanowiącej co najmniej połowę jego składu.
3. Ustala się wzór uchwały Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w ust. 2 w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 9. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej wykonuje i koordynuje czynności związane z promocją projektu
uchwały, w tym szczególnie w zakresie organizacji i zbierania oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą.
Rozdział 3.
Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 10. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu treści projektu uchwały
i wyjaśnianiu mieszkańcom Powiatu oraz radnym Rady Powiatu istoty problemów, których dotyczą regulacje
projektu uchwały, oraz zebraniu wymaganej liczby podpisów mieszkańców udzielających poparcia takiemu
projektowi.
§ 11. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej polega w szczególności na:
1) udostępnieniu treści projektu uchwały Rady Powiatu oraz innych materiałów związanych z przedmiotem
uchwały w miejscu, w którym osoby uprawnione zbierają podpisy mieszkańców udzielających poparcia
takiemu projektowi;
2) ogłoszeniu nieodpłatnie, projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
2. Projekt uchwały w ramach promocji może być ogłoszony:
1) na wniosek Pełnomocnika Komitetu lub innej upoważnionej przez Komitet osoby w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu, w utworzonej w tym celu
zakładce „Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze”;
2) w inny sposób, który Komitet inicjatywy uchwałodawczej uzna za właściwy, w tym szczególnie za
pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.
§ 12. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców powiatu
opoczyńskiego pokrywa Komitet.
Rozdział 4.
Wymogi formalne projektu uchwały wnoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 13. 1. Przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej mogą być wyłącznie sprawy z zakresu zadań i kompetencji Rady Powiatu, co do których
inicjatywa uchwałodawcza nie została zastrzeżona na rzecz innych podmiotów.
2. Projekt uchwały, której treść stanowi załącznik do Deklaracji o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy
Uchwałodawczej nie może ulec zmianie do czasu rozpatrzenia go przez Radę Powiatu.
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3. Za zmianę, o której mowa w ust. 2 nie uważa się poprawek redakcyjnych dokonanych w projekcie
uchwały, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad techniki prawodawczej oraz poprawek dotyczących
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Zakres dokonanych poprawek Przewodniczący Rady
przedstawi na sesji przed przystąpieniem do głosowania w sprawie projektu uchwały.
§ 14. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien
odpowiadać wymogom i procedurze określonym w Statucie Powiatu Opoczyńskiego, o ile niniejsza uchwała
oraz ustawa o samorządzie powiatowym nie stanową inaczej.
§ 15. Jeżeli przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej są sprawy, których podjęcie przepisy prawa w tym Statut Powiatu Opoczyńskiego uzależniają
od wcześniejszego zasięgnięcia opinii bądź uzyskania zgody innych podmiotów, przeprowadzenie ważnego
głosowania nad projektem uchwały przez Radę Powiatu następuje po zasięgnięciu tej opinii lub uzyskania
zgody właściwego podmiotu.
§ 16. O terminie sesji, której przedmiotem obrad ma być projekt uchwały zgłoszony w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia Pełnomocnika
Komitetu. Brak możliwości powiadomienia Pełnomocnika Komitetu o terminie sesji nie będzie przeszkodą do
rozpatrzenia projektu uchwały, jeżeli termin najbliższej sesji, po złożeniu wniosku, o którym mowa w §
4 ust. 1, zostanie już podany do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej i profilu Fb.
§ 17. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, do Starostwa Powiatowego, Przewodniczący
Rady kieruje projekt do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu oraz właściwą, ze względu na przedmiot projektu
uchwały, stałą komisję Rady Powiatu. Z opinii komisji wynikać ma w szczególności czy projekt uchwały
zyskał poparcie 300 mieszkańców powiatu opoczyńskiego posiadających czynne prawo wyborcze, czy jego
treść nie uległa zmianie oraz czy posiada wymagane opinie i uzgodnienia.
§ 18. 1. W przypadku ustalenia, iż doszło do zmiany projektu uchwały przed podaniem go pod obrady Rady
Powiatu lub ustalenia, że projektowi nie udzieliła poparcia wymagana ustawowo liczba uprawnionych
mieszkańców Powiatu, oraz, że projekt uchwały nie posiada wymaganych prawem uzgodnień i opinii, Rada
Powiatu na wniosek Przewodniczącego Rady podejmuje uchwałę o odmowie rozpatrzenia projektu uchwały
zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 z powodu nieuzyskania wymaganej
większości głosów radnych, Rada Powiatu rozpatruje projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
§ 19. Jeżeli Rada Powiatu po rozpatrzeniu projektu uchwały, zgłoszonego w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej nie przegłosuje go, wówczas jest to równoznaczne z jego odrzuceniem.
§ 20. O odmowie rozpatrzenia uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
oraz o odrzuceniu przez Radę Powiatu uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia Pełnomocnika Komitetu.
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DZIAŁ III.
Przepisy końcowe
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/332/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 2018 r.
Wykaz Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego Udzielających Poparcia Projektowi Uchwały Rady
Powiatu Opoczyńskiego Zgłoszonej w Ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
....................................................................................................................................................................
(nazwa komitetu inicjatywy uchwałodawczej )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(tytuł projektu uchwały)

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr
domu, nr lokalu)

Nr ewidencyjny PESEL

Data oraz
Podpis

1

2

3

4

5
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/332/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 2018 r.
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej
Projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego
W Sprawie……………………………………….
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Do Rady Powiatu Opoczyńskiego
W załączeniu przekazuję Wykaz Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego Udzielających Poparcia
Projektowi Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Zgłoszonemu w Ramach Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej dotyczący projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................., celem
rozpatrzenia tego projektu przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.
Projekt uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego, o którym wyżej mowa jest załączony do Deklaracji
o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, złożonej w Starostwie Powiatowym
w dniu .......................... /złożenia wniosku*)
Czynności związane z przygotowaniem oraz promocją projektu uchwały prowadzi: Komitet Inicjatywy
Uchwałodawczej
Projektu
Uchwały
Rady
Powiatu
Opoczyńskiego
W Sprawie
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .
Pełnomocnik komitetu
...........................................................
(data i podpis)
W załączeniu:
- Wykaz Mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego Udzielających Poparcia Projektowi Uchwały Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Zgłoszonemu
w Ramach
Obywatelskiej
Inicjatywy
Uchwałodawczej
............................................................................................................................................................................. .
- uchwała Nr ..... Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Projektu Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego
W Sprawie ............................................................................................................................................................
z dnia .......................................... w sprawie osoby/osób wskazanej/nych do reprezentowania Komitetu**)
*) niepotrzebne skreślić
**) nie dotyczy przypadków, gdy wniosek wnosi Pełnomocnik Komitetu
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/332/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 2018 r.
Deklaracja
o Utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej
My niżej podpisani oświadczamy, iż tworzymy Komitet inicjatywy uchwałodawczej, którego celem
jest wniesienie pod obrady Rady Powiatu Opoczyńskiego projektu uchwały w sprawie
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Projekt uchwały stanowi załącznik do Deklaracji.
Komitet występuje pod nazwą: Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Projektu Uchwały Rady
Powiatu Opoczyńskiego W Sprawie .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Adres siedziby komitetu:…………………………………………………………………………............
Pełnomocnikiem komitetu jest: ……………………………………………………………………...........
Komitet tworzą:
Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………., PESEL…………………..............
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………............
Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Opoczyńskiego, deklaruję
przystąpienie do Komitetu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
czynności wykonywanych w związku z wystąpieniem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz
rozpatrzeniem
projektu
uchwały
w sprawie
...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................
……………………………………………
(data i czytelny podpis)
Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………., PESEL…………………..............
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………............
Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Opoczyńskiego, deklaruję
przystąpienie do Komitetu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
czynności wykonywanych w związku z wystąpieniem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz
rozpatrzeniem
projektu
uchwały
w sprawie
..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................
……………………………………………
(data i czytelny podpis)
Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………., PESEL…………………..............
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………............
Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu Opoczyńskiego, deklaruję
przystąpienie do Komitetu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
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czynności wykonywanych w związku z wystąpieniem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz
rozpatrzeniem
projektu
uchwały
w sprawie
...................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................
...................................................................
(data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/332/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 2018 r.
Uchwała nr
Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej
Projektu Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego
W Sprawie ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
z dnia ……………………………………..
w sprawie wskazania osoby/ osób uprawnionej/nych do reprezentowania Komitetu
Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały Nr……/……./……. Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia
…………………….w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie opoczyńskim (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego poz. ……….) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Powiatu Opoczyńskiego związanych z rozpatrzeniem
projektu uchwały, w tym do składania oświadczeń w imieniu Komitetu, w tym również do złożenia Deklaracji
o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej w Starostwie Powiatowym w Opocznie oraz do złożenia
wniosku o rozpatrzenie projektu uchwały wskazuje się:
…………………………………………(imię (imiona) i nazwisko), nr PESEL………………...............,
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….............*)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisano (czytelne podpisy członków komitetu zgodnie z deklaracją o utworzeniu komitetu)
Komitet w składzie:
1…………………………………………………………….
2…………………………………………………………….
3…………………………………………………………….
*)

upoważnienie może być udzielone również do dokonywania poszczególnych czynności
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