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UCHWAŁA NR XII/58/19
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr X/51/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 511) oraz § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Słubickiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r.,
poz. 2225) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/51/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich,
zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się następujące wymogi formalne, jakie musi spełniać projekt uchwały:
1) projekt uchwały powinien zawierać tytuł, przepisy merytoryczne oraz przepisy o wejściu uchwały
w życie,
2) treść projektu uchwały powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw oraz być zredagowana
zwięźle i syntetycznie, bez nadmiernej szczegółowości, w sposób zrozumiały dla adresatów, zgodnie
z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego,
3) do projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie zawierające szczegółowe wyjaśnienie potrzeby
podjęcia uchwały.”;
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców Powiatu
Słubickiego, którzy mają prawo wybierania do Rady Powiatu Słubickiego i złożyli pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz adresu zamieszkania.”;
3) w § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika komitetu inicjatywy uchwałodawczej
oraz jego zastępcy.”;
4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały składając na wykazie, obok swojego imienia (imion)
i nazwiska (nazwisk) oraz adresu zamieszkania, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi
znajdować się nazwa komitetu inicjatywy uchwałodawczej i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec
udziela poparcia.”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Kołosza

