
 

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów 
formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

2. W rozumieniu niniejszej uchwały, inicjatywą obywatelską jest wniosek o podjęcie uchwały przez 
Radę Gminy Gaworzyce, zwaną dalej "Radą".

3. Wniosek o podjęcie uchwały może dotyczyć projektu uchwały pozostającej w zakresie właściwości 
Rady.

§ 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 prawo wyborcze
do Rady Gminy Gaworzyce.

§ 3. Komitet może promować projekt w każdy prawnie dopuszczalny sposób, 
w szczególności zbierając podpisy osób popierających projekt.

§ 4. W miejscu zbierania podpisów wykłada się projekt i dane członków komitetu obejmujące i ich 
imiona i nazwiska do wglądu mieszkańców Gaworzyc.

§ 5. 1. Podpisy zbiera się na liście, która zawiera na każdej stronie tytuł projektu oraz tabelę 
z następującymi danymi: liczba porządkowa, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, PESEL 
i własnoręczny podpis zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 6. 1. Komitet informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając 
wniosek zawierający:

1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, spełniający wymogi formalne określone w § 
67 ust. 2 Statutu Gminy Gaworzyce,

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem danych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
nr PESEL oraz numer telefonu) Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentują grupę 
inicjatywną w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach komisji Rady,

3) wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały złożony na  liście według formularza jak 
powyżej.

2. Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 Przewodniczący Rady zwraca projekt 
uchwały Pełnomocnikowi ze wskazaniem braków projektu.

§ 7. 1. Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, 
jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu,
po uprzednim jego zaopiniowaniu przez radcę prawnego, Wójta i komisje problemowe Rady.
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2. Przewodniczący Rady informuje Pełnomocnika Komitetu o terminie posiedzeń komisji Rady oraz 
sesji Rady, na której projekt uchwały będzie przedmiotem obrad.

3. Projekt uchwały z uzasadnieniem zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej wraz
z informacją o zawiązaniu się Komitetu, jak również terminami posiedzeń, o których mowa
w ust. 2.

4. Pełnomocnik oraz Zastępca Komitetu mogą zabrać głos na posiedzeniach komisji oraz
na sesji Rady w sprawach dotyczących projektu uchwały.

5. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia projektu 
uchwały. Informacja ta jest również publikowana na stronie BIP.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek
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Załącznik do uchwały Nr III/21/2018 

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 27 grudnia  2018 r. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy mieszkańców Gminy Gaworzyce przedstawiających 

projekt uchwały Rady 

 

Zgłaszamy wniosek mieszkańców Gminy Gaworzyce o przyjęcie uchwały przez Radę Gminy 

Gaworzyce  w sprawie: ...........................................………………………………………….......……… 

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

Projekt uchwały został poparty przez (co najmniej 100) mieszkańców gminy: 

 

Lp.. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr PESEL Podpis 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

     

  
 

    

 

     

 

     

  
 

    

  
 

    

  
 

    

Przedstawiciele komitetu inicjatywy uchwałodawczej: 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 

3) .................................................................... 

 

Id: BB7F4593-6F24-4352-A0B2-5D81404E5C9A. Podpisany



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Gaworzycach, z siedzibą przy                     

ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

 realizacji uchwały  Rady Gminy Gaworzyce w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 
 pracownicy administratora 
 podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia, w celu 

realizacji zadań Urzędu Gminy 
 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy 

prawa. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani żadnych organizacji międzynarodowych. 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej 

przez Urząd Gminy w Gaworzycach na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji.  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane pozyskane zostały od Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. 
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też 

poddawane procesowi profilowania.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze znowelizowanym art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze
do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy 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, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
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