Uchwala Nr

/2019

Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

2019r.

w sprawie okreglenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwalodawczej przystugujgcej mieszkahcom powiatu pultuskiego

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
•

powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, ze zm.) Rada Powiatu w Pultusku
uchwala, co nastcpuje:

§1.
Ustala sic Regulamin okreglajqcy zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwalodawczej przystugujgcej mieszkancom powiatu pultuskiego w brzmieniu
okreglonym w zalqczniku niniejszej uchwaly.
§2.
Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodnicz4cemu Rady Powiatu w Pultusku.

§3.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
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Zalgcznik
do uchwaly nr ...... .......
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia
Regulamin
okreglajqcy zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej
przysluguhcej mieszkaticom powiatu pultuskiego

§ 1.
Grupa mieszkancow powiatu liczqca co najmniej 300 osob, posiadajqcych czynne
prawa wyborcze do organu stanowiqcego, mote wystqpie do Rady Powiatu w
Pultusku z obywatelskq inicjatywq uchwalodawczq.
§ 2.
1.

Czynno§ci zwiqzane z przygotowaniem projektu uchwaly, jego
rozpowszechnianiem, a take organizacjq zbierania podpis6w pod
projektem uchwaly, wykonuje komitet inicjatywy uchwalodawczej, zwany
dalej Komitetem.

2.

Komitet mote tworzye grupa co najmniej 5 ()sob posiadajqcych czynne
prawo wyborcze do Rady Powiatu w Pultusku.

3.

Komitet informuje Przewodniczqcego Rady Powiatu w Pultusku (zwanym
dalej Przewodniczqcym Rady) o wszczcciu inicjatywy uchwalodawczej
skladajqc wniosek zawierajqcy:

1) projekt uchwaly , kt6ry odpowiada nastcpujqcym wymaganiom
formalnym:
a) tytul uchwaly Rady,
b) podstawa prawna,
c) trek podejmowanej uchwaly Rady,
d) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly Rady,
e) okre§lenie terminu wejkia w Zycie uchwaly Rady,
f) uzasadnienie zawierajqce w szczegolnoki: wskazanie potrzeby podjecia
uchwaly Rady, oczekiwane skutki spoleczne, a w przypadku uchwaly,
ktOrej przedmiotem sq finanse Powiatu przewidywane skutki finansowe
podjccia uchwaly Rady i zrodla ich pokrycia.

2) ogwiadczenie o utworzeniu Komitetu, wedlug wzoru okre§lonego w
zalqczniku nr 1do niniejszego Regulaminu. W imieniu i na rzecz Komitetu
mote wystepowae Pelnomocnik Komitetu lub Zastcpca Pelnomocnika,
ktorzy reprezentujq grupc inicjatywn4 w pracach nad projektem, w tym na
posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w Pultusku oraz sesji Rady Powiatu
w Pultusku.
§3.
1. Przewodniczqcy Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
kieruje projekt uchwaly do radcy prawnego Starostwa w celu jego analizy
pod wzglcdem formalnoprawnym.
2. Przewodnicmcy Rady informuje Komitet o spelnieniu wymogow
•

formalnoprawnych projektu uchwaly w terminie do 14 dni od daty jego
wplyniccia, z zastrzeZeniem ust. 3.
3. W razie wystqpienia brak6w formalnych projektu uchwaly,
Przewodnicmcy Rady wzywa Komitet do ich uzupelnienia w terminie 7
dni od dnia doreczenia wezwania, wskazujqc uchybienia.
4. Brak uzupelnienia projektu uchwaly w wyznaczonym przez
Przewodnicmcego Rady terminie powoduje pozostawienie projektu
uchwaly bez rozpatrzenia, o czym informuje sic Komitet w wezwaniu.
§4.

•

Projekt uchwaly spelniajqcy wymogi, okre§lone w §2 ust. 3 publikowany jest na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacj4 o
zawivaniu sic Komitetu oraz wskazaniem terminu rozpoczecia i zakoriczenia
zbierania podpisow pod projektem uchwaly.
§5.
1. Od dnia publikacji, o ktorym mowa w §4, Komitet:
1) mote rozpocz46 kampanic promocyjn4 oraz zbieranie podpisow
popierajqcych projekt uchwaly,
2) nie mote wprowadza6 zmian w projekcie uchwaly.
2. Termin zbierania podpisow wynosi 1 miesiqc liczqc od dnia publikacji
projektu uchwaly (§4 niniejszego Regulaminu)

3. Kampania promocyjna sluZy przedstawieniu przez Komitet tre§ci projektu
uchwaly i wyja§nieniu mieszkaticom Powiatu oraz radnym Rady Powiatu
istoty problemow, ktorych dotyczq regulacje projektu uchwaly. Wy1qcznq
odpowiedzialno§e za przeprowadzenie kampanii promocyjnej ponosi
Komitet.
4. Projekt uchwaly powinien zostae wyloZony do wglqdu w miejscu zbierania
podpisOw.
5. Uprawnionym do zloZenia podpisu pod projektem uchwaly jest osoba
posiadajqca czynne prawo wyborcze do organu stanowiqcego, wpisana do
stalego rejestru wyborcow prowadzonego przez gmine wchodzqcq w skiad

•

Powiatu Pultuskiego.
6. Osoby udzielajqce poparcia uchwaly skladajq na likie poparcia, ktorej
wzor okre§la zalqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wlasnorcczny
podpis oraz w sposob czytelny wpisujq swoje imic (imiona), nazwisko,
adres zamieszkania oraz nr PESEL. Na kaZdej stronie wykazu musi
znajdowae sic nazwa Komitetu i tytul projektu uchwaly, ktoremu
mieszkaniec udziela poparcia.
7. Wycofanie poparcia udzielonego obywatelskiemu projektowi uchwaly jest
nieskuteczne od chwili wniesienia projektu inicjatywy obywatelskiej do

S

Przewodniczqcego Rady.
§ 6.
1. W terminie 7 dni od dnia zakoliczenia zbierania podpis6w pod projektem
uchwaly, Komitet przedklada Przewodniczqcemu Rady projekt uchwaly wraz
z listq podpisOw popierajqcych projekt uchwaly.
2. Przewodniczqcy Rady bez zbednej zwloki kieruje do Starosty Pultuskiego
listc poparcia celem weryfikacji liczby osob udzielajqcych poparcia
projektowi uchwaly pod kqtem zgodnogci z rejestrem wyborcOw.
3. Starosta Pultuski w terminie nie dluZszym niz 21 dni przekazuje
Przewodniczqcemu Rady informacje o rzeczywistej liczbie podpisOw
zloZonych pod projektem uchwaly. PowyZszq informacje zamieszcza sic na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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§7.
1. Przewodnicz4cy Rady kiereje projekt inicjatywy obywatelskiej do Zarz4du
Powiatu i na posiedzenia Komisji Rady Powiatu celem zapoznania sic.
Nastcpnie wprowadza projekt uchwaly do porz4dku obrad Rady Powiatu
w Pultusku.
2. Pelnomocnik Komitetu oraz Zastcpca Pelnomocnika mom. zabrao glos na
posiedzeniach, o ktorych mowa w ust. 1, w sprawach dotycz4cych
projektu uchwaly, w szczegolno§ci przedstawiaj4c jego zaloZenia i
uzasadnienie.

•

3. W razie braku wskazania osoby upowaznionej przez Komitet do
przedstawienia projektu inicjatywy obywatelskiej na posiedzeniach, o
ktOrych mowa w ust. 1 projekt przedstawia osoba wyznaczona przez
Starostc Pultuskiego.
4. Przewodnicz4cy Rady zawiadamia pisemnie Komitet o sposobie
rozpatrzenia projektu uchwaly.
§ 8.
1. Przewodnicz4cy Rady zwraca projekt uchwaly Komitetowi wraz z informacj4
o stwierdzonych uchybieniach w przypadku gdy:
1) projekt uchwaly nie zostal poparty przez wymagana liczbc mieszkaticow,

•

2) nie zostaly zachowane, okre§lone w niniejszej uchwale, terminy na
zbieranie podpisow lub zlo2enie projektu uchwaly Przewodniczqcemu
Rady,
3) w projekcie uchwaly zloZonemu Przewodniczacemu Rady wraz z list4
poparcia zostaly wprowadzone zmiany w stosunku do projektu uchwaly
zloZonego wraz z wnioskiem o powolaniu Komitetu.
2. Projekt zwrOcony zgodnie z ust. 1 uwaZa sic za niezlo2ony, o czym
Przewodnicz4cy Rady informuje Radc na najblizszym posiedzeniu.
3. Wniesienie projektu uchwaly w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwalodawczej nie ogranicza moZliwo§ci rownoczesnego wniesienia innego
projektu uchwaly w tej samej sprawie przez uprawnione podmioty, w tym
organy powiatu, a takze grupe mieszkancow.

§9.
Projekt uchwaly w stosunku do ktorego postepowanie uchwalodawcze nie zostalo
zakoficzone w trakcie kadencji Rady, w ktorej zostal wniesiony, jest rozpatrywane
przez Radc nastypnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu
uchwaly.

•
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Klauzula info rmacyjna stanowi integralnq czc:se ogwiadczenia.

Za-ca Pelnomocnika:

Pelnomocnik:

W imieniu i na rzecz Komitetu wystepujq :

NAZWISKOIIMIE (IMIONA)
ADRES ZAMIESZKANIA

(30wiadczam, ze posiadam czynne prawo wyborcze do organow Powiatu Pultuskiego.

(imie i nazwisko, tel. kontaktowy)

(imie i nazwisko, tel. kon

PODPIS

podjecia przez Rade Powiatu w Pultusku uchwaly w sprawie:

(pelna nazvva projektu uchwaly)

o utworzeniu Komitetu w celu wystipienia z inicja

•

NAZWISKOIMAT (IMIONA)

0§wiadczam, ze na dzieti
ADRES ZAMIESZKANIA

PESEL

*posiadalam/em czynne prawo wyborcze do organow Powiatu Pultuskiego.

a projektu uchwaly)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 OgOlnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, Ze:
1) Administratorem Panstwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Pultusku, adres: ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11, 06-100 Pultusk;
2) administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogq sic
Paristwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobowych za
pogrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiatpultuski.pl;
3) administrator bedzie przetwarzal Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.
.

1 lit. . c) RODO, tj. w celu wypelnienia obowiqzku prawnego ciq4cego na
administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym, tj. przetwarzanie jest niezbcdne w celu wnoszenia obywatelskich
inicjatyw uchwalodawczych przez mieszkancow powiatu pultuskiego,
4) dane osobowe mogq bye udostcpnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisow prawa, a tak2e na rzecz podmiotow, z ktorymi
administrator zawarl umowe w zwiqzku z realizacjq uslug na rzecz
administratora (np. kancelariq prawnq, dostawcq oprogramowania,
zewnctrznym audytorem, zleceniobiorcq gwiadczqcym uslugc z zakresu ochrony
danych osobowych);

•

5) administrator nie zamierza przekazywae Panstwa danych osobowych do
patistwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej;
6) majq Paristwo prawo uzyskao kopie swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:
1) Panstwa dane osobowe bedq przechowywane do momentu uplywu okresu
przedawnienia wynikajgcego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny;
2) przysluguje Panstwu prawo dostcpu do tregci swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a take prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

0

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbedne do wniesienia
inicjatywy uchwatodawczej. Konsekwencjj niepodania danych osobowych
bedzie ewentualnie brak realizacji inicjatywy uchwalodawczej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o
Paiistwa dane osobowe.

•
•
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Uzasadnienie
do uchwaly Rady Powiatu w Pultusku
w sprawie okres7enia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwalodawczej przyslugujgcej mieszkaricorn powiatu pultuskiego

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzgdzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) grupa mieszkancow powiatu,
posiadajqcych czynne prawa wyborcze do organu stanowiqcego, mote vvystqpiC
z obywatelsk4 inicjatywq uchwalodawcz4.
Natomiast art.42a ust.5 w/w ustawy wskazuje, ze rada powiatu okre§li w
drodze uchwaly: szczegolowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady
tworzeni a komitet6w inicjatyw uchwalodawczych, zasady prom ocj i
obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych, formalne wymogi, jakim muszq
odpowiadae skiadane projekty, z zastrzeZeniem przepisow niniejszej ustawy.
Std propozycja podjccia uchwaly jak w przedlozonym projekcie.
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