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UCHWAŁA NR 
RADY POWIATU ŁOWICK

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art 42a ust, 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j, Dz. U. z 2018 r, poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, 
co następuje:

§Ł Uchwała określa szczegółowe zasady realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej grupy mieszkańców Powiatu Łowickiego.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Łowicki;
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Łowickiego;
3) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Łowickiego;
4) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego;
5) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łowiczu;
6) grupie - należy przez to rozumieć grupę mieszkańców powiatu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
występującą z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą;

7) komitecie - należy przez to rozumieć komitet obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej;

8) pełnomocniku - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania 
komitetu.

§3. 1. W celu wykonania czynności związanych z wniesieniem projektu uchwały 
zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zwanego dalej 
projektem uchwały, jego upowszechnianiem i promocją, a także organizacją zbierania 
podpisów pod projektem uchwały, grupa wyłania spośród siebie komitet w liczbie 
co najmniej pięciu osób.

2. Komitet przedkłada projekt uchwały radzie za pośrednictwem przewodniczącego 
rady, składając wniosek zawierający:

1) oświadczenie członków komitetu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały, zawierające:
a) czytelne imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL członków 

komitetu oraz ich własnoręczne podpisy, przy czym ich złożenie jest



jednocześnie oświadczeniem członka komitetu o posiadaniu przez niego 
czynnego prawa wyborczego do rady,

b) wskazanie pełnomocnika lub pełnomocników, uprawnionych 
do reprezentowania komitetu w pracach nad projektem uchwały, w tym 
na posiedzeniach komisji rady i na sesji rady,

c) adres do korespondencji;
2) wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały oraz komitet, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z podaniem ich czytelnych 
imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów PESEL, przy czym udzielenie 
takiego poparcia powinno zostać potwierdzone przez mieszkańca złożeniem 
na wykazie własnoręcznego podpisu, a tytuł projektu uchwały, której 
mieszkaniec udziela poparcia musi się znajdować na każdej stronie wykazu; 
złożenie własnoręcznego podpisu jest jednocześnie oświadczeniem mieszkańca 
o posiadaniu przez niego czynnego prawa wyborczego do rady;

3) projekt uchwały.
3. Komitet ulega rozwiązaniu:
1) po rozpatrzeniu projektu uchwały przez radę;
2) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5;
3) w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 7, zdanie drugie.

§4. 1. Projekt uchwały, której przedmiot dotyczy spraw nienależących
do właściwości rady lub spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 
uchwałodawczej dla zarządu pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym przewodniczący 
rady powiadamia pełnomocnika (ów).

2. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej wynikającymi z przepisów odrębnych oraz spełniać wymogi formalne 
określone w Statucie Powiatu Łowickiego.

3. Projekt uchwały powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem przez 
pełnomocnika (ów).

4. Przewodniczący rady, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa 
w §3 ust. 2, przekazuje go zarządowi, w celu weryfikacji liczby osób udzielających 
poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców oraz analizy 
projektu uchwały pod względem formalnoprawnym.

5. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest mniejsza 
od wymaganej przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
przewodniczący rady powiadamia pełnomocnika (ów) o pozostawieniu projektu 
uchwały bez rozpatrzenia.

6. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez:
1) radcę prawnego starostwa pod względem formalno-prawnym;



2) skarbnika powiatu, jeżeli przedmiot regulacji może wywołać określone skutki 
finansowe dla budżetu powiatu;

3) właściwe merytorycznie komisje rady;
4) inne organy lub podmioty, jeżeli przedmiot regulacji wskazuje na konieczność 

uzyskania opinii tych podmiotów,
7. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w ust. 2-3 

przewodniczący rady zawiadamia pełnomocnika (ów) o stwierdzonych brakach bądź 
uchybieniach, wzywając do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia. Nieusunięcie stwierdzonych braków lub uchybień powoduje 
pozostawienie projektu uchwały bez rozpatrzenia.

8. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego 
projektu w tej samej sprawie przez inną grupę.

§5. l.W  ramach promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt 
uchwały, podlegający rozpatrzeniu przez radę, zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej powiatu w zakładce „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza”, 
wraz z informacją o zawiązaniu się komitetu, rzeczywistej liczbie mieszkańców 
popierających projekt uchwały oraz terminach posiedzeń komisji i sesji rady, na których 
będzie rozpatrywany.

2. Promocję w innych formach niż określona w ust. 1 realizuje komitet,
w szczególności poprzez wyłożenie projektu uchwały w powszechnie dostępnych 
miejscach publicznych, opracowanie i rozpowszechnianie informatorów i ulotek, 
prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami powiatu oraz rozpowszechnianie 
informacji na temat wniesionej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form 
komunikacji, w tym prowadzenie kampanii społecznych.

3. Przewodniczący rady zawiadamia pełnomocnika (ów) o terminach posiedzeń 
komisji i sesji rady, na których projekt uchwały będzie rozpatrywany.

4. Informacja o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały jest niezwłocznie 
publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

5. Projekt uchwały, który nie został ostatecznie rozpatrzony w trakcie trwania 
kadencji rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez radę następnej 
kadencji bez potrzeby jego ponownego wniesienia.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), zwanej dalej „ustawą”, 
grupa mieszkańców powiatu, posiadająca czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Szczegółowe 
zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów ustawy określa rada powiatu 
w drodze uchwały (art. 42a ust. 5 ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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Załącznik nr ł i „  * [ 
do Uchwały Nr fr.Y.
Rady Powiatu Łowickiego * 
z dnia & . . a q .......  2018 r.

OŚWIADCZENIE
Członków Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie

(tytuł projektu uchwały)
zwanego dalej Komitetem,

Oświadczam, że na dzień utworzenia Komitetu tj.................................................
posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu Łowickiego i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia 
projektu uchwały zgłoszonego w ramach niniejszej obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

L p. Im ię  (im iona) 
i nazw isko A dres zam ieszk an ia P E S E L P odpis

1.
2.
3.
4,
5.

Osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu: 

Pełnomocnik

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)

Pełnomocnik

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)

Adres do korespondencji z Komitetem:





wZałącznik nr 2
do Uchwały N r___ ___
Rady Powiatu Łowickiego ' 
z dnia .. 2018 r.

LISTA POPARCIA

1. Udzielam poparcie projektowi uchwały zgłoszonemu w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie:

(tytuł projektu uchwały)

2. Udzielam poparcia Komitetowi obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
zwanemu dalej Komitetem, w sprawie:

(tytuł projektu uchwały)
w składzie:

1 ............................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko, PESEL)

2...................................................................................
(imię/imiona i nazwisko, PESEL)

3...................................................................................
(imię/imiona i nazwisko, PESEL)

4 . ............................... ............... .................;..............
(imię/imiona i nazwisko, PESEL)

5...................................................................................
(imię/imiona i nazwisko, PESEL)

Oświadczam, że na dzień złożenia przeze mnie podpisu potwierdzającego 
udzielenie poparcia ww. projektowi uchwały i Komitetowi, posiadałam/em czynne 
prawo wyborcze do Rady Powiatu Łowickiego i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia 
projektu uchwały zgłoszonego w ramach niniejszej obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

Lp. Im ię  (im iona) 
i nazw isko A dres zam ieszk an ia PESEL

Podpis osoby 
p o p ie ra jące j p ro je k t 

uchw ały  i K o m ite t 
i d a ta  złożenia podp isu

1.
2.
3.
4.
5.




