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UCHWAŁA NR VI/2/12/2018
RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców Powiatu
Ciechanowskiego posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, licząca co najmniej
300 osób.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały zgłaszanego w ramach inicjatywy
obywatelskiej, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów
mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej dziesięciu mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego,
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, którzy złożyli pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres
zamieszkania oraz o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego.
3. Komitet ma prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac Rady Powiatu
Ciechanowskiego nad projektem uchwały.
4. O utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, jego członkowie są zobowiązani zawiadomić na
piśmie Radę Powiatu Ciechanowskiego przed rozpoczęciem zbierania podpisów mieszkańców popierających
projekt uchwały
§ 3. 1. Projekt uchwały Komitet inicjatywy uchwałodawczej składa w formie pisemnej Przewodniczącemu
Rady Powiatu Ciechanowskiego najpóźniej na 21 dni przed terminem posiedzenia zwyczajnego Rady Powiatu
Ciechanowskiego (na 3 dni przed terminem posiedzenia nadzwyczajnego).
2. Projekt uchwały przygotowany zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej wniesiony w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien spełniać następujące wymogi formalne wynikające ze
Statutu Powiatu Ciechanowskiego, w tym w szczególności powinien zawierać: 1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
4) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
5) uzasadnienie zawierające:
a) wskazanie potrzeby podjęcia uchwały,
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b) oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe oraz źródła ich pokrycia.
3. Do projektu uchwały należy załączyć:
1) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu inicjatywy uchwałodawczej,
2) wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, zawierający co najmniej imię (imiona)
i nazwisko mieszkańca, adres zamieszkania oraz jego własnoręczny podpis. Wykaz na każdej stronie
powinien zawierać tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika Komitetu.
§ 4. 1. Przewodniczący rady powiatu kieruje projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej
do radcy prawnego, celem zaopiniowania go pod względem formalno-prawnym. Projekt, który nie uzyska
akceptacji radcy prawnego pod względem formalno-prawnym, nie jest dalej rozpatrywany.
2. Projekt uchwały, który uzyskał pozytywną opinię radcy prawnego pod względem formalno-prawnym,
jest kierowany przez przewodniczącego rady powiatu do zaopiniowania zgodnie z treścią §18 ust. 2 i 3
Załącznika Nr 3 do Statutu Powiatu Ciechanowskiego. W przypadku, gdy podjęcie uchwały wywołałoby
skutki finansowe, dodatkowo zarząd powiatu zobowiązany jest do wydania opinii w tym zakresie i wskazania
ewentualnego źródła finansowania.
§ 5. Na Przewodniczącym rady powiatu ciąży obowiązek pisemnego informowania w formie pisemnej osób
uprawnionych do reprezentowania komitetu inicjatywy uchwałodawczej o losie złożonego projektu.
§ 6. W celu zwiększenia świadomości mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego w zakresie możliwości
wnoszenia projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Ciechanowskiego tworzy się „zakładkę” o nazwie „Inicjatywa obywatelska” zawierającą informacje dotyczące
zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, w szczególności o:
1) osobach uprawnionych do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,
2) liczbie wymaganych podpisów,
3) zasadach tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
4) formalnych wymogach, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał w ramach inicjatywy
obywatelskiej,
5) liczbie złożonych projektów uchwał w trybie inicjatywy obywatelskiej wraz z ich
i uzasadnieniami,

tytułami

6) liczbie podjętych uchwał z inicjatywy obywatelskiej wraz z ich numeracją i tytułami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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