
UCHWAŁA  Nr 81 /2019
ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia  2019r.

w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie  
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

                           Na podstawie 3d ust. 2 i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U z 2019r., poz. 511  ) oraz Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 
lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową Radą Działalności 
Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinie dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014, poz. 
1848) uchwala się , co następuje:

§1 1. Zarządza się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Konsultacje przeprowadza się w formie internetowego forum dyskusyjnego (konsultacyjnego) z użyciem 
strony internetowej powiatu pod adresem: www.konsultacje.zuromin-powiat.pl  

§2. Konsultacje należy przeprowadzić zgodnie z Uchwałą Nr oraz Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu 
Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014, poz. 1848)

§3. Konsultacje koordynuje Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Żurominie, osobą 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Halina  Żujewska.

§4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 kwietnia 2019r. do dnia 14 maja 2019r. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żuromińskiemu. 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.konsultacje.zuromin-powiat.pl


UZASADNIENIE 

      Zgodnie z art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.511) grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze do  organu stanowiącego  
może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

     Przełożony projekt Uchwały Rady Powiatu określa szczegółowe zasady występowania z inicjatywą 
obywatelską, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogi formalne, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał składane do 
Rady Powiatu  Żuromińskiego.

    Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w 
Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących 
działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014, poz. 1848) Zarząd Powiatu 
kieruje projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do 
konsultacji społecznych.



Załącznik do Uchwały Nr 81/2019
Zarządu Powiatu Żuromińskiego 

z 26 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 
RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia       2019 r.

w sprawie 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  Żuromińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą  może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców, 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu  Żuromińskiego.

  § 2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią        
promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców wykonuje Komitet inicjatywy 
uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem.

  § 3.1. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady   
Powiatu  Żuromińskiego.

    2. Komitet składa pisemne zawiadomienie do Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego  o         
utworzeniu Komitetu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Data utworzenia 
Komitetu jest data podana w zawiadomieniu.

    3.Komitet może ustanowić  pełnomocnika i upoważnić  go do reprezentowania komitetu, podczas prac             
uchwałodawczych. Komitet może ustanowić kilku pełnomocników, przy czym pisma doręcza się tylko 
jednemu z nich, wskazanemu przez komitet.

4.Jeżeli komitet nie wyznaczy pełnomocnika, wówczas korespondencja kierowana jest do pierwszego 
umieszczonego na liście członka komitetu.

§ 4.1.Komitet wykonuje czynności związane z  promocją projektu uchwały a także organizacją zbierania 
podpisów mieszkańców. 

2.Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści projektu uchwały, 
stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie 
kampanii promocyjnej ponosi Komitet.

 3.Promocja może polegać w szczególności na :

       1)organizowaniu spotkań z mieszkańcami i informowanie o projekcie uchwały, 

       2)przygotowywaniu materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w miejscach dostępnych dla     
mieszkańców, w tym w mediach społecznościowych.  

4.Mieszkaniec Powiatu Żuromińskiego udziela poparcia projektowi uchwały na piśmie podając swoje imię i 
nazwisko , adres zamieszkania oraz składając własnoręczny podpis.
5.W miejscu zbierania podpisów Komitet udostępnia do wglądu projekt uchwały.

§ 5.Komitet składa do Przewodniczącego Rady Powiatu  Żuromińskiego zawiadomienie o utworzeniu 
Komitetu. Do zawiadomienia dołącza się:
1) wykaz mieszkańców Powiatu Żuromińskiego popierających projekt uchwały z podaniem ich imion i nazwisk, 
 adresów zamieszkania oraz własnoręcznych podpisów, z zastrzeżeniem ,że tytuł projektu uchwały musi 
znajdować się na każdej stronie wykazu wraz z oświadczeniem o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do 
Rady Powiatu Żuromińskiego;
2.projekt uchwały zgłaszany w ramach inicjatywy obywatelskiej. 



§ 6. Projekt   uchwały,   wnoszony    w ramach    obywatelskiej    inicjatywy    uchwałodawczej, powinien być 
zredagowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami techniki prawodawczej i zawierać w 
szczególności:

1)tytuł uchwały ;

2)podstawę prawną, wskazującą właściwość Rady Powiatu do podjęcia uchwały;
3)postanowienia będące przedmiotem uchwały;

4)wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5)określenie terminu wejścia w życie uchwały;

6)uzasadnienie zawierające przedstawienie   istniejącego stanu w dziedzinie objętej unormowaniem          
z wyjaśnieniem potrzeby i celu podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe.

§ 7. 1.Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje projekt uchwały wraz z otrzymanymi dokumentami , o 
których mowa w §5 do Zarządu Powiatu  oraz projekt uchwały do komisji Rady celem zaopiniowania.

2. Opinia Zarządu Powiatu  Żuromińskiego o projekcie uchwały zawiera w szczególności ocenę 
spełniania wymogów formalnych, stanowisko odnośnie potrzeb i celu wydania aktu, jak również 
stanowisko prawne co do zgodności projektu uchwały z przepisami prawa, a w przypadku uchwały 
mogącej wywołać skutki finansowe – stanowisko w zakresie możliwości sfinansowania realizacji uchwały.

§ 8. Przewodniczący Rady Powiatu informuje komitet o terminie i miejscu posiedzeń komisji oraz sesji Rady 
Powiatu  Żuromińskiego, na których będzie rozpatrywany przedłożony projekt.

§ 9. Projekt uchwały, wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, podaje się do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Żuromińskiego w 
terminie 7 dni od daty jego wniesienia. 

§  10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu.

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



Załącznik do Uchwały 
Nr ……../2019 Rady
Powiatu  Żuromińskiego

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą 
 podjęcia przez Radę Powiatu Żuromińskiego uchwały w  sprawie     

…………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu  Żuromińskiego.

My niżej podpisani oświadczamy ,że w dniu  ………………………. utworzyliśmy Komitet  Inicjatywy 

Uchwałodawczej pod nazwą: ……………………………………………………………………………………..

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, 
nr domu, nr mieszkania)

Własnoręcznie 
złożony podpis

1.

2.

3.

4.

5.

Do reprezentowania Komitetu podczas prac nad projektem uchwały wyznacza się* / nie wyznacza się*  
pełnomocnika/ów z  w/w członków komitetu:

 1)………………………….
 
 2)…………………………. ,który komitet mogą reprezentować łącznie* lub każdy samodzielnie* 

*niepotrzebne skreślić



 

UZASADNIENIE 

      Zgodnie z art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2019 r. poz.511) grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze do  organu 
stanowiącego  może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

Dla Powiatu Żuromińskiego grupa mieszkańców musi liczyć co najmniej 300 osób.

     Rada Powiatu zobowiązana została do  określenia szczegółowych zasad występowania z 
inicjatywą obywatelską, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać 
projekty uchwał składane do Rady Powiatu  Żuromińskiego.

  Niniejsza uchwała podejmowana jest w celu realizacji ww. obowiązku wynikającego z ustawy o 
samorządzie powiatowym.


