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Poz. 1108
UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Józef Bukowiński
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Załącznik
do uchwały nr V/44/2019
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 14 marca 2019 r.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) zasadach - należy przez to rozumieć szczegółowe zasady wnoszenia projektów uchwał w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Krapkowickiego;
3) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Krapkowicki;
4) mieszkańcach powiatu - należy przez to rozumieć osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze
do organu stanowiącego Powiatu;
5) projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);
7) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu;
8) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu;
9) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
10) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej;
11) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady;
12) komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady.
§ 2.1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom powiatu, o których mowa
w art. 42a ust. 1 ustawy.
2. Projekt nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych
podmiotów do wniesienia projektu uchwały.
3. Zgłoszenia projektu dokonuje się zgodnie ze wzorem projektu uchwały, stanowiącym załącznik nr 1
do zasad.
4. Do projektu dołącza się listę mieszkańców powiatu popierających projekt, zgodną z załącznikiem nr 2
do zasad.
5. Mieszkaniec powiatu udzielający poparcia projektowi składa na liście, o której mowa w ust. 4, swój
podpis, wraz z czytelnym wskazaniem swojego imienia, nazwiska, adresu.
6. Na każdej stronie listy, o której mowa w ust. 4, umieszcza się:
1) tytuł projektu;
2) imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail Pełnomocnika;
3) podpis Pełnomocnika.
7. Projekt musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów.
§ 3.1. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 3 mieszkańców powiatu, którzy złożyli pisemne
oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru
telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, zgodne z załącznikiem nr 3 do zasad.
2. Komitet, wobec organów Rady, reprezentuje Pełnomocnik lub, podczas jego nieobecności, jego zastępca,
powoływani uchwałą Komitetu, spośród członków Komitetu.
3. Komitet występuje pod nazwą zawierającą tytuł projektu.
§ 4. Załączniki, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 i w § 3 ust. 1 są udostępniane:
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: www.powiatkrapkowicki.pl;
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2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;
3) w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
§ 5.1. Po zebraniu co najmniej 300 podpisów mieszkańców powiatu popierających projekt, Pełnomocnik
przedkłada projekt Przewodniczącemu w formie pisemnej, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.
2. Przedłożony projekt musi spełniać następujące wymagania:
1) być zgodny z postanowieniami § 15 pkt 1 i 2 Statutu;
2) być zgodny ze wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 3;
3) zawierać pisemne potwierdzenie sprawdzenia projektu pod względem formalnym i prawnym przez
adwokata lub radcę prawnego.
3. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) uchwałę Komitetu o wyborze Pełnomocnika i jego zastępcy;
3) listę, o której mowa w § 2 ust. 4.
§ 6.1. Przewodniczący, w terminie 3 dni od daty przedłożenia projektu, kieruje go do Zarządu.
2. Zarząd dokonuje wstępnej weryfikacji projektu pod względem formalnym, finansowym lub, w razie
konieczności, technicznym, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu. Weryfikacja polega w szczególności
na sprawdzeniu czy:
1) projekt oraz załączniki, o których mowa w § 5 ust. 3, spełniają wymagania określone w § 5;
2) projekt poparty jest przez co najmniej 300 mieszkańców;
3) przedmiot projektu pozostaje w kompetencji Rady;
4) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem finansowym;
5) projekt jest spójny z zadaniami własnymi oraz dokumentami strategicznymi powiatu;
6) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym lub technologicznym.
3. Wyniki weryfikacji, o której mowa w ust. 2, wraz z projektem, Zarząd przekazuje Przewodniczącemu,
na piśmie, w terminie 3 dni, od daty dokonania weryfikacji, celem nadania mu dalszego biegu.
4. Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika o wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku złożenia projektu popartego przez mniej niż 300 mieszkańców, Przewodniczący
pozostawia projekt bez rozpoznania, o czym zawiadamia Pełnomocnika.
§ 7. W kontaktach Przewodniczącego z Pełnomocnikiem obowiązuje zasada pisemności.
§ 8. Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika o terminie posiedzeń właściwych komisji oraz terminie
obrad sesji Rady, na których będzie rozpatrywany projekt.
§ 9.1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej obejmuje w szczególności:
1) przybliżenie mieszkańcom powiatu idei, zasad i warunków wnoszenia projektów w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej;
2) zachęcanie mieszkańców powiatu do składania propozycji projektów;
3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach głosowania nad projektami;
4) poinformowanie o projektach przyjętych przez Radę.
2. Mieszkańcy powiatu mogą uzyskać informacje na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
w szczególności:
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Krapkowicach: www.powiatkrapkowicki.pl;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;
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3) w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Krapkowicach - w Biurze Obsługi Klienta (parter Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach).
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w zasadach stosuje się odpowiednio Statut.
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Załącznik nr 1
do szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
do uchwały nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia
Projekt w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Krapkowickim
z dnia …………………………

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia
w sprawie ……………………………………………………...………… (wpisać dokładny tytuł uchwały)

Na podstawie …………...……………………………………………….……..….. (wpisać podstawę prawną)
uchwala się, co następuje:
§ 1. (treść ujęta w paragrafy) …………………………………………………………………………….……
§ 2. Uchwała wchodzi w życie ………………….…………………………(określić termin wejścia w życie)
(pisemne potwierdzenie sprawdzenia projektu pod względem formalnym i prawnym przez adwokata lub
radcę prawnego)

…………………………………………………..
(Czytelny podpis Pełnomocnika)
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Załącznik nr 2
do szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
do uchwały nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia
LISTA MIESZKAŃCÓW POWIATU POPIERAJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY
W RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ
W POWIECIE KRAPKOWICKIM
Tytuł projektu
…………………………………………………………………………………………….………………
Dane Pełnomocnika
…………………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest, Sekretarz
Powiatu, tel.774074 308, e-mail: sekretarz@powiatkrapkowicki.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz organy właściwe
określone ustawami.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
w Powiecie Krapkowickim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie realizacji
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Krapkowickim. Ich podanie jest dobrowolne, przy
czym niepodanie danych, w zakresie wymaganym przez administratora, uniemożliwia udział w procesie
realizacji Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Krapkowickim.
Oświadczam, że w dniu złożenia podpisu posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu
Krapkowickiego
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i Nazwiska

Adres zamieszkania

Czytelny Podpis

(Należy dołączyć w oryginale listę w takiej samej formie, z nadaniem kolejnych numerów
porządkowych).
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Załącznik nr 3
do szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
do uchwały nr
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ
W POWIECIE KRAPKOWICKIM
Tytuł projektu
……………………………………………………………………………………………………………………
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest, Sekretarz
Powiatu, tel.774074 308,e-mail: sekretarz@powiatkrapkowicki.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz organy właściwe
określone ustawami.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
w Powiecie Krapkowickim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie realizacji
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Krapkowickim. Ich podanie jest dobrowolne, przy
czym niepodanie danych, w zakresie wymaganym przez administratora, uniemożliwia udział w procesie
realizacji Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Krapkowickim.
Oświadczam, że w dniu złożenia podpisu posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu
Krapkowickiego
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i Nazwiska

Adres zamieszkania

Czytelny Podpis

(Należy dołączyć w oryginale listę w takiej samej formie, z nadaniem kolejnych numerów porządkowych).
W imieniu i na rzecz Komitetu występują:
1. Pełnomocnik (imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail):
…………………………………………………………………………………………………
2. Zastępca Pełnomocnika (imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail):
…………………………………………………………………………………………………

