
Projekt 
 
z dnia  18 lutego 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. 1. Grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów, posiadających czynne prawo 
wyborcze do organu stanowiącego Gminy, może wystąpić do Rady Miejskiej w Hrubieszowie z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią 
promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, a także 
złożeniem wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie wykonuje Komitet obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem. 

3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 3 mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów, którzy mają 
czynne prawo wyborcze i złożyli pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu zawierające imię (imiona), 
nazwiska, adresy zamieszkania, daty urodzenia oraz własnoręczne podpisy członków Komitetu. Wzór 
oświadczenia o utworzeniu Komitetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Uprawnioną do poparcia projektu uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego Gminy Miejskiej Hrubieszów, wpisana do stałego rejestru wyborców na dzień złożenia projektu 
uchwały. 

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały na liście poparcia składając pod projektem uchwały 
obok swoich danych osobowych zawierających imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę 
urodzenia, własnoręczny podpis. Wzór listy poparcia określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się w formie 
pisemnego wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie w siedzibie Urzędu Miasta 
Hrubieszów. 

2. Projekt uchwały powinien określać: 

1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) postanowienia merytoryczne; 

4) uzasadnienie podjęcia uchwały; 

5) propozycję terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

3. Do projektu uchwały należy dołączyć: 

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, o którym mowa w 2 ust. 3; 

2) listę poparcia z podpisami, o której mowa w § 3 ust. 2. 
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§ 5. 1. Złożony projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza pod względem formalno-
prawnym, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz pod względem merytorycznym z uwzględnieniem możliwości 
i zasadności wykonania uchwały, a w przypadku uchwał rodzących skutki finansowe pod względem 
możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu miasta. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 1 kieruje projekt uchwały 
pod obrady sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą Komisję Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie. 

§ 6. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały 
i przekonywaniu mieszkańców o potrzebie jego uchwalenia. 

2. Burmistrz Miasta udostępnia nieodpłatnie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta materiały promocyjne przekazane przez Komitet w ramach kampanii, 
o której mowa w ust. 1. 

3. Na cele określone w ust. 1 Miasto może udostępnić również lokale w jednostkach organizacyjnych 
podległych miastu, z zastrzeżeniem, że nie może to zakłócać funkcjonowania jednostek organizacyjnych tam 
zlokalizowanych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia....................2020 r. 

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w celu wystąpienia 
z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy Miejskiej Hrubieszów: 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Własnoręczny podpis 
1.     

2.     

3.     
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Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i art. 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.), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i listy poparcia z podpisami 
jest Gmina Miejska Hrubieszów z siedzibą w Hrubieszowie (adres ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 
22-500 Hrubieszów) w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Hrubieszowa. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 
Urząd Miasta Hrubieszów ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów; e-mail: 
iod@miasto.hrubieszow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz do celów archiwalnych określonych 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wykonywania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przystąpienia do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez 
Radę Miejską w Hrubieszowie i/lub brak możliwości udzielenia poparcia projektowi uchwały, zgłaszanemu 
przez Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Hrubieszowie, w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych jest Komitet obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia 
oraz podpis. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną „A” - 
dokumenty przechowywane wieczyście. 

8. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. 
Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa w tym Radzie Miejskiej w Hrubieszowie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta Hrubieszów, w ramach których 
zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT. 

11. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia....................2020 r. 

Lista poparcia 

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że na dzień………………............................* posiadam czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego Gminy Miejskiej Hrubieszów: 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Własnoręczny podpis 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

* data złożenia projektu uchwały przez Komitet do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

Id: 59AB312C-91AC-4746-A834-7990BDC9C2F7. Projekt Strona 1



Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i art. 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.), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i listy poparcia z podpisami 
jest Gmina Miejska Hrubieszów z siedzibą w Hrubieszowie (adres ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 
22-500 Hrubieszów) w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Hrubieszowa. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 
Urząd Miasta Hrubieszów ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów; e-mail: 
iod@miasto.hrubieszow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz do celów archiwalnych określonych 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wykonywania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przystąpienia do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez 
Radę Miejską w Hrubieszowie i/lub brak możliwości udzielenia poparcia projektowi uchwały, zgłaszanemu 
przez Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Hrubieszowie, w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych jest Komitet obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia 
oraz podpis. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną „A” - 
dokumenty przechowywane wieczyście. 

8. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. 
Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa w tym Radzie Miejskiej w Hrubieszowie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta Hrubieszów, w ramach których 
zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT. 

11. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) „grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą”.

Zgodnie z ust. 5 przywołanego przepisu "Rada gminy określi 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 niniejszej ustawy".

Pierwszym etapem związanym z powołaniem komitetu inicjatywy uchwałodawczej powinno być
przygotowanie projektu uchwały, względem której będą podejmowane dalsze czynności. Ustawodawca
jednoznacznie przesądza, że przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być konkretny
projekt uchwały rady gminy. Zakres tematyczny dopuszczalnych projektów obejmować może sprawy, które
mogą być uregulowane przez radę gminy w ramach jej władztwa.

Wystąpienie do rady gminy z projektem w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi zostać
poparte określoną liczbą podpisów mieszkańców gminy (w gminie do 20.000 mieszkańców – co najmniej
200 osób) - ust. 2 przywołanego przepisu.

Projekt musi stać się przedmiotem obrad na najbliższej sesji rady gminy po jego złożeniu.

Ustawodawca określa jednak termin maksymalny – sprawa może być rozpatrzona najpóźniej po upływie
3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Rada gminy nie ma obowiązku uchwalania przedmiotowej uchwały.
Jednak ma obowiązek we wskazanym powyżej ustawowym terminie przegłosowania (pozytywnego lub
negatywnego) projektu.

Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

17.02.2020

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

17.02.2020

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

17.02.2020

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta

17.02.2020
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