UCHWAŁA Nr XLIII/285/18
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad
tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim
Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Grupa co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Kolneńskiego, posiadających czynne prawa wyborcze do
Rady Powiatu Kolneńskiego może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także
organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej
Komitetem.
2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu
Kolneńskiego, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, zawierające imię (imiona),
nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym
oświadczeniu osób tworzących Komitet.
4. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej
składając wniosek zawierający:
1) projekt uchwały zawierający:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) proponowane rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem uchwały,
d) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
e) datę wejścia w życie uchwały
f) uzasadnienie podjęcia uchwały wyjaśniające cel podjęcia uchwały i wskazujące źródła finansowania jeśli
projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu powiatu;
2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu;
3) wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, zawierający imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręczny podpis mieszkańca; wykaz na każdej stronie
winien zawierać nazwę komitetu, tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika Komitetu, wzór wykazu
podpisów stanowi załącznik do uchwały;
5. Jeżeli wniosek odpowiada warunkom określonym w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Przewodniczący Rady przyjmuje
wniosek i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.
6. W kontaktach Przewodniczącego z pełnomocnikiem Komitetu obowiązuje zasada pisemności.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Przewodniczący Rady wzywa Pełnomocnika do ich
usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia wniosku.
§ 3. 1. Zgłoszony projekt uchwały przekazywany jest Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
2. Projekt podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym i inne organy, o ile
wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne.
3. Zarząd dokonuje wstępnej weryfikacji projektu pod względem formalnym, prawnym, finansowym lub,
w razie konieczności, technicznym. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu czy:
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a) przedmiot projektu pozostaje w kompetencji Rady;
b) przedmiot projektu jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
c) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem finansowym;
d) projekt jest spójny z zadaniami własnymi oraz dokumentami strategicznymi Powiatu;
e) projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym lub technologicznym.
4. Wyniki weryfikacji wraz z projektem, Zarząd przekazuje Przewodniczącemu, na piśmie, w terminie 7 dni, od
daty dokonania weryfikacji, celem nadania mu dalszego biegu.
5. Przewodniczący zawiadamia pełnomocnika Komitetu o terminie posiedzeń właściwych komisji, na których
będzie rozpatrywany projekt.
6. Po zaopiniowaniu przez komisje Rady projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Powiatu na
najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
7. Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia pisemnie Komitet o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały.
Informacja ta jest również zamieszczana na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
§ 4. 1. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest w szczególności upowszechnianie
wśród mieszkańców powiatu wiedzy o prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz sposobie i trybie
korzystania z tego prawa.
2. Informacja o prawie do obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych zostanie zamieszczona na stronie
internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/285/18
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 8 października 2018 r.
WYKAZ PODPISÓW
L
p.

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Własnoręczny podpis

Nr strony …….
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Starostwo Powiatowe w Kolnie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1,
18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 24 29, adres email: poczta@powiatkolno.pl
1. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kolnie jest Pani Aneta Rybka, adres e-mail: poczta@powiatkolno.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
- art. 42a z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie publicznym
3. Celem przetwarzania jest realizacja uchwały nr XLIII/285/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 paxdziernika w sprawie określenia szczegółowych zasad
wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
a.podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b.podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. Podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
a.dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
b.sprostowania danych (art. 16 RODO;
c.usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
- dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
d.ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
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7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie poparcia dla projektu uchwały przygotowanej przez komitet inicjatywy
uchwałodawczej.
9. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na
Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.
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