
 

 

UCHWAŁA NR XIII/110/2019 

RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511), w związku z § 32 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Statutu Powiatu Lubińskiego stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubińskiego, zmienionej uchwałą nr I/19/2018 Rady Powiatu 

Lubińskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr V/45/2019 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17 stycznia 

2019 r., Rada Powiatu Lubińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała normuje szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  

oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać projekty zgłoszone w ramach inicjatyw obywatelskich  

na terenie powiatu lubińskiego. 

§ 2. 1. Grupa mieszkańców Powiatu Lubińskiego, w liczbie co najmniej 500 (pięciuset), posiadających 

czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Powiatu Lubińskiego z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Projekt uchwały, w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, nie może dotyczyć spraw, które 

zostały zastrzeżone do wyłącznej właściwości innych podmiotów. 

3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, kampanią promocyjną, a także organizacją 

zbierania podpisów popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany w dalszej 

części uchwały „komitetem”. 

4. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 

Powiatu Lubińskiego. 

5. W imieniu komitetu występuje pełnomocnik lub jego zastępca wskazany w oświadczeniu o utworzeniu 

komitetu. 

§ 3. 1. Pełnomocnik komitetu zawiadamia Przewodniczącego Rady Powiatu Lubińskiego o utworzeniu 

komitetu, składając wniosek zawierający: 

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wraz z adresem do doręczeń oraz deklaracje członków o przystąpieniu 

do komitetu, w tym o ustanowieniu pełnomocnika, wg załącznika nr 1 do uchwały; 

2) listę mieszkańców Powiatu Lubińskiego popierających projekt uchwały, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do uchwały; 
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3) projekt uchwały opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wraz z uzasadnieniem, 

zawierającym w szczególności: 

a) wskazanie potrzeby podjęcia uchwały; 

b) oczekiwane następstwa społeczne; 

c) skutki finansowe uchwały. 

2. Jeżeli wniosek spełnia warunki określone w ust. 1, Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego 

w terminie 14 dni od jego doręczenia, zawiadamia pełnomocnika komitetu o przyjęciu wniosku, a także kieruje 

projekt uchwały do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie  

oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Lubińskiego. 

§ 4. 1. W przypadku stwierdzonych uchybień formalnych, Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego 

wzywa pełnomocnika komitetu do ich usunięcia w terminie 14 dni o dnia otrzymania wezwania pod rygorem 

pozostawienia projektu uchwały bez rozpatrzenia. 

2. Jeżeli w toku weryfikacji listy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 powstaną wątpliwości,  

co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów, Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego  

może zwrócić się do urzędów gmin z terenu powiatu lubińskiego o stwierdzenie ich zgodności z rejestrami 

wyborców. 

3. Negatywny wynik postępowania określonego w ust. 2 powoduje odmowę nadania dalszego biegu 

projektowi uchwały, o czym Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego niezwłocznie zawiadamia 

pełnomocnika komitetu. 

§ 5. 1. Umieszczenie złożonego projektu uchwały w porządku obrad rady powiatu poprzedza wydanie 

opinii na temat projektu uchwały przez zarząd powiatu oraz komisje rady właściwe ze względu na treść 

projektu uchwały. 

2. Zaopiniowany projekt uchwały zostaje włączony do porządku obrad rady powiatu na najbliższą sesję  

po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. 

3. Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego zawiadamia pełnomocnika komitetu o terminie posiedzeń 

komisji rady oraz sesji rady, podczas których projekt uchwały będzie przedmiotem obrad. 

§ 6. 1. Promocja projektu uchwały, w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, ma miejsce 

poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz umieszczenie 

na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Lubińskiego, a także poprzez działania komitetu, polegające  

na organizowaniu spotkań z mieszkańcami, kampanii informacyjnej w mediach bądź opracowaniu 

i rozpowszechnianiu ulotek informacyjnych. Koszty kampanii informacyjnej ponosi komitet. 

2. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały, w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej jest niezwłocznie publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Lubińskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

J. Musiał 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/110/2019 

Rady Powiatu Lubińskiego 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

 

Oświadczenie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Powiatu 

Lubińskiego w sprawie ............................. 

1. Pełnomocnik komitetu 

1) imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

2) adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………… 

3) adres do doręczeń: …………………………………………………………………………………….. 

4) nr telefonu, adres e-mail: ………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu lubińskiego i posiadam czynne prawo wyborcze  

do Rady Powiatu Lubińskiego. 

.....................................     ................................. 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis)  

2. Zastępca pełnomocnika komitetu 

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

3) adres do doręczeń: …………………………………………………………………………………………… 

4) nr telefonu, adres e-mail: …………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu lubińskiego i posiadam czynne prawo wyborcze  

do Rady Powiatu Lubińskiego. 

.....................................     ................................ 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

3. Członek komitetu 

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu lubińskiego i posiadam czynne prawo wyborcze  

do Rady Powiatu Lubińskiego. 

.....................................     ................................. 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

4. Członek komitetu 

1) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

2) adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu lubińskiego i posiadam czynne prawo wyborcze  

do Rady Powiatu Lubińskiego. 

....................................      ................................. 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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5. Członek komitetu 

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu lubińskiego i posiadam czynne prawo wyborcze  

do Rady Powiatu Lubińskiego. 

....................................      ................................. 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/110/2019 

Rady Powiatu Lubińskiego 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

 

 

Lista mieszkańców popierających projekt uchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie 

............................* 

L.P. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

(miejscowość, ulica, nr domu) 

Własnoręczny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.     

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

*każda strona z podpisami poparcia musi zawierać tytuł uchwały Rady Powiatu Lubińskiego 
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