
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

Materiał porównawczy 

 

do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o 

samorządzie województwa 

 

(druk nr  186 S) 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) 

Art. 3d. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu 

mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady 

powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej powiatu. Rada powiatu w 

toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu 

istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin. 

6. Rada powiatu określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2)   wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może 

być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, 

w której zgłaszany jest projekt; 

3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 3e. 

1. Powiat podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców powiatu, zwłaszcza wśród młodzieży. 

2. Rada powiatu, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę na 

utworzenie młodzieżowej rady powiatu mającej charakter konsultacyjny. 

3. Rada powiatu, powołując młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut określający 

tryb wyboru jej członków i zasady działania.> 

 

 

 

U S T A W A z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1668) 

Art. 10a. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami 

województwa. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała 

sejmiku województwa, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Sejmik 

województwa w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub 

zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów lub grup powiatów. 

6. Sejmik województwa określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
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2)   wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, przy czym nie może być ona 

większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w 

której zgłaszany jest projekt; 

3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 10b. 

1. Województwo podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza wśród młodzieży. 

2. Sejmik województwa, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę 

na utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa mającego charakter 

konsultacyjny. 

3. Sejmik województwa, powołując młodzieżowy sejmik województwa, nadaje mu statut 

określający tryb wyboru jego członków i zasady działania.> 

 


