
Uchwała Nr XXXVI/273/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Uchwała określa tryb wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

w tym zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty uchwał. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców powiatu 

stalowowolskiego posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu 

Stalowowolskiego, 

2) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Stalowowolskiego, 

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Powiatu Stalowowolskiego, 

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Stalowowolskiego, 

5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 

Uchwałodawczej, 

6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej, 

7) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Stałą Rady Powiatu 

Stalowowolskiego, 

8) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu Stalowowolskiego, 

9) inicjatywie obywatelskiej - należy przez to rozumieć obywatelską inicjatywę 

uchwałodawczą. 

3. Z inicjatywą obywatelską do Rady Powiatu może wystąpić grupa mieszkańców 

posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Powiatu, w liczbie, co najmniej 

500 osób. 

 

§ 2. 

1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej składa się 

do Przewodniczącego Rady, który przekazuje go niezwłocznie Komisji Rewizyjnej 

w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie danych zawartych 

w złożonym pod projektem uchwały wykazie mieszkańców.  

2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, powołanym do realizacji celu, o którym mowa 

w ust. 1, może brać udział Komitet.  



3. Z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna 

spisuje protokół, który niezwłocznie przedkłada Przewodniczącemu Rady. 

4. Przewodniczący Rady nadaje projektowi uchwały bieg i kieruje go pod obrady 

Rady Powiatu, zawiadamiając o tym Komitet. 

5. Przewodniczący Rady zawiadamia Komitet o terminie i miejscu zwołania Sesji 

Rady Powiatu, podczas której będzie rozpatrywany wniesiony projekt uchwały. 

6. Projekt uchwały, któremu nadano bieg, Przewodniczący Rady przedkłada radcy 

prawnemu zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w celu 

zaopiniowania go pod względem prawnym.  

7. Opinię radcy prawnego, o której mowa w ust. 6, przedkłada się Radzie Powiatu 

wraz z projektem uchwały. 

8. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w przepisach prawa, 

w tym zawartych w Statucie oraz w niniejszej uchwale. 

9. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których przepisy prawa zastrzegają 

wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla innych organów. 

10. Składany projekt musi zawierać co najmniej:  

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną wydania uchwały, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały, 

5) uzasadnienie; 

11. Do składanego w ramach inicjatywy obywatelskiej projektu uchwały dołącza się 

wykaz podpisów mieszkańców popierających dany projekt uchwały stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

12. Zgłoszenia projektu uchwały wnoszonego w ramach inicjatywy obywatelskiej 

dokonuje Komitet. 

§ 3. 

1. Mieszkańcy spełniający wymogi określone w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, w liczbie 

co najmniej 5, mogą utworzyć Komitet. 

2. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się Przewodniczącego Rady. 

Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały. Wzór zawiadomienia określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Od dnia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, treść projektu uchwały 

nie może być zmieniona. 

4. Komitet wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego 

rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania 

podpisów mieszkańców popierających projekt. 

5. Komitet ma prawo wskazać w pisemnym oświadczeniu przedstawiciela 

lub przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac 

Rady Powiatu. 

6. Komitet ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od rozpatrzenia projektu uchwały 

przez Radę Powiatu.  



7. Komitet musi zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4. 

1. Kampania promocyjna prowadzona jest przez Komitet. 

2. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści 

projektu ustawy stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej i może się 

rozpocząć po otrzymaniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. 

3. Projekt uchwały jest podawany przez Komitet do publicznego wglądu. 

4. Kampania promocyjna prowadzona może być w szczególności w formie 

otwartych spotkań z mieszkańcami, rozpowszechniania materiałów 

promocyjnych, działalności internetowej. 

5. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie Komitetu, 

od którego pochodzą. 

6. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa 

Komitet. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu projekt uchwały jest 

publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 5. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 

13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§ 7. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/273/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Pełna nazwa komitetu inicjatywy uchwałodawczej 

Wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały wnoszony na podstawie art. 42a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

 

 

Pełny tytuł projektu uchwały  

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu Stalowowolskiego 
i popieram wyżej wymieniony projekt uchwały z treścią którego się zapoznałam/em.  

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
moich danych osobowych. 

 

 
Lp. 

Imię (imiona) 
i nazwisko 

Adres stałego zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr 

lokalu) 

Data urodzenia Podpis 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Załącznik: 

Projekt uchwały wnoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/273/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Miejscowość, data  

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej 

 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym my 

niżej podpisani zawiadamiamy o utworzeniu Komitetu pn. 

 

Pełna nazwa komitetu  

z siedzibą: 

 

Dokładny adres siedziby, dane kontaktowe 

w celu wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i wniesienia następującego projektu 

uchwały Rady Powiatu: 

 

Pełny tytuł projektu uchwały  

1) Oświadczamy, że posiadamy czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu Stalowowolskiego.  
2) Oświadczamy, że1: 

a) na przedstawiciela/i Komitetu wyznacza się:  
 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe 
 

b) nie wyznaczamy przedstawiciela/i Komitetu; 

Dane członków Komitetu: 

 
Lp. 

Imię (imiona) 
i nazwisko 

Adres stałego zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr 

lokalu) 

Data urodzenia Czytelny 
podpis 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Załącznik: 

Projekt uchwały wnoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

  

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/273/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków Komitetu i mieszkańców 
popierających projekt uchwały 

1. Administratorem danych osobowych jest Rada Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleśna 

15, 37- 450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, rada@stalowowolski.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl  

3. Cele przetwarzania danych osobowych:  

1) realizacja obowiązków administratora danych osobowych, wynikających z art. 42 

a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 z późn. zm.), 

2) archiwizacyjne; 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, jednostki, organy publiczne, którym 

udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty prywatne, którym powierzono dane w związku ze wsparciem 

obsługi systemów informatycznych. Bieżący wykaz odbiorców danych znajduje się w BIP 

Powiatu Stalowowolskiego.  

6. Dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający 

z przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej lub innych przepisów prawa. 

7. Źródłem pochodzenia danych osobowych mieszkańców popierających projekt uchwały 

jest Komitet. 

8. Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – 

do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa tel. 22 531 03 00;  

9. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa 

i niniejszą uchwałą. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości 

przeprowadzenia procedury wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 
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