
 

 

UCHWAŁA NR XII/102/19 

RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO 

z dnia 18 września 2019 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 12 pkt. 1 oraz art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu Działdowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Grupa obywateli licząca co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Działdowskiego, posiadających 

czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić do Rady Powiatu Działdowskiego, 

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 2. 1. Rada Powiatu Działdowskiego rozpatruje obywatelski projekt uchwały, o ile nie dotyczy on spraw, 

dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały. 

2. Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne - treść proponowanego rozstrzygnięcia, 

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

5) termin wejścia w życie uchwały, 

6) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały, 

7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby jej podjęcia, oczekiwane skutki społeczne 

i skutki finansowe uchwały oraz źródła ich pokrycia, przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie 

objętym uchwałą oraz wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem. 

3. Projekt uchwały składa się do Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego. 

4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, 

w tym również przez grupę mieszkańców. 

5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie 

kadencji rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez radę następnej kadencji bez potrzeby 

ponownego wniesienia projektu uchwały. 

§ 3. 1. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektu 

uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów mieszkańców 

popierających projekt. 
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2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 

3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają czynne prawo    wybierania do 

Rady Powiatu Działdowskiego i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu. 

4. W imieniu i na rzecz Komitetu może występować pełnomocnik lub jego zastępca, jeśli zostali wskazani 

w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet. 

§ 4. 1. Komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego o utworzeniu Komitetu. 

2. W zawiadomieniu podaje się: 

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby, 

2) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, 

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika oraz jego 

zastępcy, o ile zostali wskazani przez Komitet. 

3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 2 ust. 2. 

4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady Powiatu 

Działdowskiego przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Komitet. 

§ 5. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do 

publicznego wglądu. 

2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona. 

§ 6. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, 

stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających 

projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 4. 

§ 7. 1. Projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów mieszkańców. 

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) 

i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie 

wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. 

§ 8. 1. Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady Powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu 

jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu, po uprzednim zaopiniowaniu projektu 

przez Zarząd Powiatu Działdowskiego, a następnie przez właściwą komisję Rady Powiatu Działdowskiego. 

2. O terminie posiedzeń, komisja Rady Powiatu Działdowskiego, o której mowa w ust. 1 oraz sesji Rady 

Powiatu Działdowskiego, na której projekt ma być przedmiotem obrad, Przewodniczący Rady Powiatu 

Działdowskiego informuje Komitet. 

3. Jeżeli wniosek i projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 2 ust. 2 Rada Powiatu 

Działdowskiego odmawia nadania biegu projektowi uchwały. 

§ 9. Pełnomocnik, zastępca pełnomocnika lub inny przedstawiciel Komitetu mogą zabrać głos na 

posiedzeniu komisji o której mowa § 8 ust.1 oraz sesji Rady Powiatu Działdowskiego w sprawach dotyczących 

projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie. 

§ 10. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać 

wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie. 

§ 11. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Działdowskiego pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawione do 

reprezentowania komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób, przez wszystkich członków komitetu 

inicjatywnego. 
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Działdowskiego. 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego 

Michał Struzik 
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