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UCHWAŁA NR VI-71/2019 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 3 Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

stanowiących załącznik do uchwały nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 

października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210 poz. 6320), Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

§ 2 

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Cel konsultacji: pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

3. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach: mieszkańcy powiatu wołomińskiego 

oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające siedzibę lub prowadzące 

działalność na terenie powiatu wołomińskiego.  

4. Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren powiatu wołomińskiego. 

5. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 kwietnia 2019 r. 

6. Planowany termin zakończenia konsultacji: 6 maja 2019 r. 

7. Formy konsultacji: 

1) opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, oraz na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji  

o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, 

informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego;  

2) udostępnienie projektu dokumentu poddanego konsultacjom w siedzibie Starostwa; 

3) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym powiatu wołomińskiego; 

4) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów. 

 

§ 3 

Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu Programu współpracy 

można zgłaszać: 

1) za pośrednictwem internetu:   sekretarz@powiat-wolominski.pl;  

2) pocztą na adres:     Starostwo Powiatowe w Wołominie 

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; 
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3) osobiście:       w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie 

  pokój nr 207, tel. 22 787-43-03 w. 118; 

 

§ 4 

1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom zgłoszone po terminie podanym w Kalendarzu czynności,  

o którym mowa w ust. 1, nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

       /-/ Adam Lubiak 



PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …………………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………………… 2019 r. 

 

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 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa co najmniej 500 mieszkańców 

Powiatu Wołomińskiego, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu 

Wołomińskiego. 

 

§ 2 
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, składanego w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jego rozpowszechnianiem, kampanią 

promocyjną, a także organizacją zbierania pod nim podpisów, wykonuje komitet 

inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. 

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Powiatu Wołomińskiego 

posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu Wołomińskiego. 

3. Komitet ma prawo wskazać osoby uprawione do reprezentowania Komitetu podczas 

prac Rady Powiatu Wołomińskiego. 

4. Komitet informuje Radę Powiatu Wołomińskiego o wystąpieniu z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą składając: 

1) zawiadomienie o utworzeniu Komitetu, zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) wykaz grupy mieszkańców popierających projekt uchwały, z podaniem ich 

czytelnych imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz własnoręcznych podpisów, 

przy czym tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia, musi 

znajdować się na każdej stronie wykazu, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) projekt uchwały zgłaszany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

§ 3 

1. Przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, kierowanego do Rady Powiatu Wołomińskiego, powinny być sprawy 

pozostające w zakresie zadań i kompetencji Rady Powiatu Wołomińskiego. 

2. Projekt uchwały, wnoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

powinien zawierać:  

1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) postanowienia merytoryczne; 

4) wskazania źródła sfinansowania realizacji uchwały (jeżeli z uchwały wynikają 

zobowiązania finansowe); 

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 

6) określenie terminu wejścia w życie uchwały; 

7) uzasadnienie przedstawiające istniejący stan w dziedzinie objętej unormowaniem 

z wyjaśnieniem potrzeb i celu podjęcia uchwały. 

 



§ 4 

1. Komitet z własnych środków zapewnia promowanie i przekaz informacyjny wśród 

mieszkańców Powiatu Wołomińskiego o podjętej inicjatywie obywatelskiej, w tym 

informacji o pozyskiwaniu głosów poparcia. 

2. Kampania informacyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Komitet treści 

projektu uchwały. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej ponosi Komitet. 

3. Projekt uchwały powinien zostać wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów. 

4. Mieszkaniec Powiatu Wołomińskiego udziela poparcia projektowi uchwały na piśmie, 

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

5. Projekt uchwały, wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

podaje się do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 5 

1. Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego niezwłocznie przekazuje właściwej 

merytorycznie Komisji Rady informację Komitetu o wystąpieniu z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą, wraz z dokumentami o których mowa w § 2 ust. 4, w celu 

oceny spełnienia wymogów formalnych. 

2. Komisja Rady dokonuje czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 30 dni. 

3. Po zaopiniowaniu przez Komisję Rady, Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje 

niezwłocznie projekt uchwały do Zarządu Powiatu Wołomińskiego celem 

zaopiniowania. 

4. Zarząd Powiatu Wołomińskiego opiniuje projekt uchwały w terminie 14 dni. 

5. Opinia Zarządu Powiatu Wołomińskiego zawiera w szczególności 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 ze 

źródeł wskazanych przez projektodawców. 

6. Po otrzymaniu opinii Zarządu Powiatu Wołomińskiego Przewodniczący Rady Powiatu 

wprowadza projekt do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

7. Przewodniczący Rady Powiatu informuje Komitet o terminie i miejscu posiedzeń 

komisji i sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, na których będzie rozpatrywany 

przedłożony projekt. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr …………….. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……………………….. 

 

 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu  

w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego  

uchwały w sprawie: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 

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

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania 

(miejscowość, nazwa ulicy, 

nr domu, nr mieszkania) 

Własnoręcznie 

złożony podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Osoba wskazana do kontaktu: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały Nr …………….. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……………………….. 

 

 

Lista osób popierająca projekt uchwały w sprawie:  

 

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 

………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania 

(miejscowość, nazwa ulicy, 

nr domu, nr mieszkania) 

Własnoręcznie 

złożony podpis 

osoby popierającej 

projekt uchwały 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

Zgodnie z art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. Niniejsza uchwała podejmowana jest w celu realizacji 

obowiązku wynikającego z powyższego artykułu. Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego mają 

prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, czyli konkretnego projektu 

uchwały, który podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu. 



 

Załącznik nr 2  

do uchwały nr VI-71/2019 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM  

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 

 

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

Termin Podjęte czynności 

do  

12 kwietnia 2019 r. 

zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu 

dokumentu poddanego konsultacjom:  

 na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,  

 w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-

wolominski.pl,  

 na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa,  

 

przekazanie informacji w sprawie konsultacji oraz projektu 

dokumentu poddanego konsultacjom: 

 radnym powiatu wołomińskiego,  

 listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów, 

do  

6 maja 2019 r.  

zgłaszanie wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań  

do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

do  

8 maja 2019 r. 

opracowanie ostatecznej wersji projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

do  

17 maja 2019 r. 

przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego  

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego, 

 

podanie do publicznej wiadomości Raportu podsumowującego  

przeprowadzone konsultacje społeczne poprzez zamieszczenie: 

 na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl,  

 w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-

wolominski.pl,  

 na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
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