
  

UCHWAŁA NR IX/88/2019 

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

z dnia 25 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) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty uchwał. 

§ 2. 1. Grupa co najmniej pięciuset mieszkańców Powiatu Białostockiego, posiadających czynne prawa 

wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Powiatu Białostockiego z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 

promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy 

uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. 

3. Komitet tworzy grupa co najmniej pięciu osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu 

Białostockiego. 

§ 3. 1. Komitet prowadzi kampanię promocyjną projektu uchwały w formie spotkań i dyskusji  

z mieszkańcami, rozpowszechniania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Komitet, umieszczania 

tych materiałów w miejscach dostępnych dla mieszkańców. 

2. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały 

będącego przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. 

3. Komitet ma obowiązek udostępniać projekt uchwały, wnoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, do wglądu wszystkim zainteresowanym w trakcie zbierania podpisów popierających projekt 

uchwały. 

§ 4. Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą kierując do Rady Powiatu Białostockiego wniosek 

składający się z: 

1) projektu uchwały zawierającego: 

a) tytuł uchwały, 

b) podstawę prawną, 

c) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały, 

d) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

e) określenie terminu wejścia w życie uchwały, 
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f) uzasadnienie obejmujące w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki 

społeczne, skutki finansowe uchwały, źródła ich pokrycia, przedstawienie dotychczasowego stanu 

w zakresie objętym uchwałą oraz wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym 

stanem, 

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu ze wskazaniem osób, które go tworzą, zawierające: imiona  

i nazwiska, adresy zamieszkania i własnoręczne podpisy, a także adres do korespondencji z Komitetem  

i telefon kontaktowy. Jeżeli Komitet wskaże osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac 

rady – także imiona i nazwiska tych osób, 

3) wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały zawierający: imię (imiona) i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz własnoręczny podpis mieszkańca. Na każdej stronie listy musi znajdować się tytuł 

uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 1-3, Rada 

Powiatu Białostockiego zawiadamia Komitet o stwierdzonych brakach bądź uchybieniach, wzywając do ich 

usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

2. Projekt uchwały jest kierowany do Zarządu Powiatu Białostockiego i przekazywany właściwym 

komisjom Rady Powiatu celem zaopiniowania. 

3. Po otrzymaniu opinii Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady wprowadza projekt do porządku obrad 

najbliższej sesji Rady Powiatu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

4. Komitet jest informowany o terminie i miejscu posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu, na których 

będzie rozpatrywany przedłożony projekt. 

§ 6. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał spełniające wymogi 

formalne, podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Białymstoku oraz na stronie internetowej Powiatu Białostockiego. 

§ 7. 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 pisemnego oświadczenia złożonego do Rady 

Powiatu, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu lub w przypadku, gdy osoby takie 

nie zostały wskazane – przez wszystkich członków Komitetu. 

§ 8. Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia pisemnie Komitet o sposobie rozpatrzenia projektu 

uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. 

§ 10. Traci moc uchwała VI/68/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1347). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zenon Żukowski 
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