OBR.0006.441.2018

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej
mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1) oraz art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. Nr 995 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
przysługującej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr …../…../…..
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia ……………………..

REGULAMIN
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
Dział 1
Definicje
§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu.
2. Radzie należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Oświęcimiu.
3. Komitecie należy przez to rozumieć 10 osób wpisanych do rejestrów wyborców prowadzonych
przez gminy wchodzące w skład Powiatu Oświęcimskiego, posiadających czynne prawo
wyborcze do rady, którzy zgłosili jego powstanie przewodniczącemu na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z projektem uchwały rady (projekt
komitetu).
4. Projekcie komitetu należy przez to rozumieć projekt uchwały rady zgłoszony przez komitet
przewodniczącemu.
5. Grupie mieszkańców należy przez to rozumieć co najmniej 500 osób, figurujących w rejestrach
wyborców prowadzonych przez gminy wchodzące w skład Powiatu Oświęcimskiego,
posiadających czynne prawo wyborcze do rady.
6. Projekcie inicjatywy obywatelskiej należy przez to rozumieć projekt komitetu poparty
podpisami grupy mieszkańców.
7. Pełnomocnik do doręczeń należy przez to rozumieć osobę do kontaktu z przewodniczącym
wskazaną w pisemnym oświadczeniu komitetu spośród jego członków.
8. Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
Dział 2
Zasady tworzenia komitetów
§ 2.
1. Grupa mieszkańców może wystąpić do rady z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,
za pośrednictwem komitetu.
2. Projekt komitetu może obejmować wyłącznie sprawy należące do kompetencji Rady.
3. Projekt komitetu, który nie spełnia wymogów określonych niniejszą uchwałą pozostawia się bez
rozpatrzenia, informując o tym pełnomocnika do doręczeń.
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§ 3.
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów osób wymienionych w § 2 ust. 1
popierających projekt komitetu, wykonuje komitet.
2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały komitetu.
3. Komitet wskazuje pełnomocnika do doręczeń w pisemnym oświadczeniu wszystkich osób
tworzących Komitet. W razie braku wskazania pełnomocnika do doręczeń, zgłoszenie komitetu
wraz z projektem komitetu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Oświadczenie o utworzeniu komitetu, składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1
do regulaminu.
5. Pełnomocnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji według wzoru
określonego w załączniku nr 2 do regulaminu.
6. Komitet ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez radę uchwały w sprawie projektu inicjatywy
obywatelskiej, bądź pozostawienia projektu bez rozpatrzenia.

Dział 3
Formalne wymogi projektu
§ 4.
1.

2.

Projekt komitetu powinien zawierać:
1) Tytuł uchwały,
2) Podstawę prawną,
3) Postanowienia merytoryczne,
4) Wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) Określenie terminu wejścia w życie uchwały.
Do projektu komitetu dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie
potrzeby jej podjęcia, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich
pokrycia.
Dział 4
Procedura rozpatrzenia projektu
§ 5.

1.
2.

3.

4.

Projekt komitetu podlega badaniu pod względem formalno-prawnym przez przewodniczącego.
Przewodniczący w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu komitetu kieruje go do radcy
prawnego w celu badania podstawy prawnej oraz spełnienia przez projekt warunków
określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
Przewodniczący informuje pełnomocnika do doręczeń o spełnieniu wymogów formalnoprawnych projektu komitetu w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia, z zastrzeżeniem
ust. 4 regulaminu.
W razie braków formalnych projektu komitetu, przewodniczący wzywa pełnomocnika
do doręczeń do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując
uchybienia.
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5.
6.

7.
8.
9.

Korespondencja z pełnomocnikiem do doręczeń może odbywać w drodze komunikacji
elektronicznej.
Brak uzupełnienia projektu komitetu w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie
powoduje pozostawienie projektu bez rozpatrzenia, o czym informuje się pełnomocnika
do doręczeń w wezwaniu.
Informacja przewodniczącego o spełnieniu wymogów formalnych projektu komitetu, uprawnia
komitet do rozpoczęcia zbierania podpisów pod projektem.
Wszelkie zmiany projektu komitetu są dopuszczalne jedynie przed rozpoczęciem zbiórki
podpisów. Zmian może dokonywać jedynie komitet.
Zgłoszenie projektu inicjatywy obywatelskiej przed badaniem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,
który nie spełnia wymogów formalno-prawnych pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym
przewodniczący informuje pełnomocnika do doręczeń oraz radę.
§ 6.

1. Uprawioną do złożenia podpisu pod projektem uchwały jest osoba wpisana do rejestru
wyborców prowadzonego przez gminę wchodzącą w skład Powiatu Oświęcimskiego.
2. Zbiórka podpisów pod projektem komitetu trwa nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych
od momentu otrzymania od Przewodniczącego informacji o której mowa w § 5 ust.7 regulaminu.
3. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały na specjalnych listach według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do regulaminu.
4. W miejscu zbierania podpisów projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu.
5. Wycofanie poparcia udzielonego obywatelskiemu projektowi uchwały jest nieskuteczne
od chwili wniesienia projektu inicjatywy obywatelskiej do przewodniczącego.
6. Projekt komitetu w takiej samej sprawie może zostać złożony ponownie nie wcześniej niż przed
upływem 12 miesięcy od dnia ostatniego zgłoszenia komitetu takiego samego projektem.
§ 7.
1. Projekt inicjatywy obywatelskiej komitet składa do przewodniczącego wraz z listą z wymaganą
liczbą podpisów.
2. Złożenie do przewodniczącego projektu inicjatywy obywatelskiej po upływie terminu, o którym
mowa w § 6 ust. 2, lub bez wymaganej liczby co najmniej 500 podpisów, powoduje
pozostawienie projektu bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia się pełnomocnika do doręczeń oraz
radę.
3. Przewodniczący bez zbędnej zwłoki kieruje listę do weryfikacji liczby podpisów. Weryfikacja
podpisów nie może trwać dłużej niż 30 dni.
4. Wszelkie zmiany projektu inicjatywy obywatelskiej są niedopuszczalne.
5. Projekt inicjatywy obywatelskiej po weryfikacji podpisów przewodniczący kieruje do:
1) Zarządu w celu jego zaopiniowania oraz wskazania możliwości finansowania działań
będących jego przedmiotem,
2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zaopiniowania.
5. Przewodniczący może skierować projekt inicjatywy obywatelskiej także do innych komisji rady,
celem jego zaopiniowania.
6. Komisje rady opiniują projekt inicjatywy obywatelskiej na najbliższym zaplanowanym
posiedzeniu.
7. Zarząd opiniuje projekt inicjatywy obywatelskiej i wskazuje możliwości jej finansowania
w terminie 14 dni.
8. Przewodniczący jest zobowiązany umieścić projekt inicjatywy obywatelskiej w porządku obrad
najbliższej sesji rady przypadającej jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
przedłożenia.
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§ 8.
1. Pełnomocnik do doręczeń jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń rady
i jej komisji poświęconych rozpatrzeniu projektu inicjatywy obywatelskiej w terminie
co najmniej 7 dni przed planowanymi posiedzeniami.
2. Komitet może upoważnić jedną osobę spośród swojego grona, celem przedstawienia projektu
inicjatywy obywatelskiej na posiedzeniach wyznaczonych komisji rady oraz na posiedzeniu
rady, na których projekt będzie omawiany lub procedowany.
3. Osoba upoważniona przez komitet do zabrania głosu na posiedzeniach komisji rady oraz
posiedzeniu rady, okazuje pełnomocnictwo komitetu właściwemu przewodniczącemu.
4. Przewodniczący komisji rady oraz przewodniczący udzielają głosu jednej osobie upoważnionej
przez komitet celem przedstawienia projektu inicjatywy obywatelskiej.
5. Przewodniczący komisji rady oraz przewodniczący mogą ustalić limit czasu niezbędny
do prawidłowego przedstawienia projektu inicjatywy obywatelskiej przez osobę wskazaną przez
komitet.
6. Do posiedzeń Zarządu, na którym opiniowany na być projekt inicjatywy obywatelskiej
ust. od 1 do 5 stosuje się odpowiednio.
7. W razie braku wskazania osoby upoważnionej przez komitet do przedstawienia projektu
na posiedzeniu rady, projekt przedstawia wyznaczony przez starostę członek zarządu.
Dział 5
Przepisy końcowe
§ 9.
1. W Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu tworzy się rejestr obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych.
2. Przewodniczący działa przez Biuro Rady Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Statut
Powiatu Oświęcimskiego.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Obywatelskiej
Inicjatywy Uchwałodawczej

OŚWIADCZENIE
O UTWORZENIU KOMITETU INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ
1.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość:

Drugie imię:
Województwo:

2.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość:

Województwo:

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Województwo

4.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Województwo

Ulica

5.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Województwo

6.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Województwo

7.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Województwo

8.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość
Ulica

Województwo

Gmina:

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko
Gmina

Druk 1/OBR/2018
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Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko
Gmina
Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko
Gmina
Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko
Gmina
Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko
Gmina
Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu

Poczta:

-

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica

Nazwisko:

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica

Numer ewidencyjny PESEL*

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica

Nr
lokalu

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Poczta:

-

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica

Gmina:

Powiat:
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica:

3.

Powiat:
Kod
pocztowy:
Nr
domu:
Drugie imię:

Ulica:

Nazwisko:

Gmina

Nr
lokalu

Poczta
Numer ewidencyjny PESEL*
str. 1
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9.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Drugie imię
Województwo

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu
Drugie imię

Ulica

10.

Imię:

Adres
zamieszkania:
Miejscowość

Nazwisko

Województwo

Gmina

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*
Nazwisko

Powiat
Kod
pocztowy
Nr
domu

Ulica

Poczta

-

Gmina
Poczta

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny PESEL*

oświadczamy, że tworzymy Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Skrót nazwy komitetu*:

*Uwaga! Podanie skrótu nazwy nie jest obowiązkowe.

Spośród osób wchodzących w skład komitetu inicjatywy uchwałodawczej wskazuje się
pełnomocnika do doręczeń jako osobę do kontaktu z Przewodniczącym Rady:
Dane kontaktowe:
Drugie imię:

Imię:
Adres do korespondencji:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Podpisy członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej:
L.p.
1

Imię - imiona
2

Nazwisko
3

Podpis
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..............................................................., dnia .................................................... r.
(miejscowość)

Druk 1/OBR/2018
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Obywatelskiej
Inicjatywy Uchwałodawczej
…………………………………………………………………………
(imię-imiona, nazwisko)

…………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………
(nr telefonu)
PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a*) oświadczam, że przyjmuję obowiązki pełnomocnika do doręczeń
Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w celu reprezentowania komitetu oraz kontaktu z Przewodniczącym Rady w ramach
czynności związanych z Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą mieszkańców Powiatu
Oświęcimskiego.

…………………………………………………………………………
(podpis)

..............................................................., dnia .................................................... r.
(miejscowość)

___________________________________
*)

Niepotrzebne pominąć-skreślić
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Obywatelskiej
Inicjatywy Uchwałodawczej

Lista osób popierająca projekt uchwały w sprawie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych w związku z Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego.

L.p.

Imię-imiona, nazwisko
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Adres zamieszkania

Nr ewidencyjny PESEL

Podpis
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Uzasadnienie
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została uregulowana w art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym.
Jest również narzędziem angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej oraz daje możliwość zgłaszania
projektów uchwał, podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców,
wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
Przyjęcie odrębną uchwałą trybu oraz zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej umożliwi mieszkańcom
zgłaszanie własnych propozycji uchwał, co jest zgodne z brzmieniem art. 4, 16 i 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Nie bez znaczenia pozostaje również uznanie w treści Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego prawa obywateli
do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi za jedną z demokratycznych zasad.
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