
UCHWAŁA NR XVII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) Rada Miejska w Miliczu uchwala, 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 300 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego, może wystąpić do Rady Miejskiej w Miliczu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

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

3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 3 mieszkańców Gminy Milicz, 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.

4. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika, wskazani 
w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet z zastrzeżeniem, że Komitet ma prawo wskazywać inne 
osoby uprawnione do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Miejskiej w Miliczu.

§ 3. 1. Uprawnioną do poparcia projektu uchwały jest osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do organu 
stanowiącego Gminy Milicz.

2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały na liście poparcia składając pod projektem uchwały 
obok swoich danych osobowych zawierających imię (imiona) i nazwisko własnoręczny podpis.

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest bezskuteczne.

4. Za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych złożonych na liście poparcia udzielonego projektowi 
uchwały odpowiedzialny jest Komitet.

§ 4. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się w formie 
wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu w formie 
papierowej.

2. Projekt uchwały powinien określać:

1) tytuł uchwały,
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2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) uzasadnienie podjęcia uchwały,

5) propozycję terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 
uchwałodawczej dla Rady Miejskiej w Miliczu lub Burmistrza Gminy Milicz.

4. Do projektu uchwały należy dołączyć:

1)  oświadczenie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ze wskazaniem 
Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, którzy reprezentować będą komitet obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały,

2) listę poparcia z podpisami, o której mowa § 3 ust. 2, której wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu w terminie 7 dni od dnia złożenia projektu uchwały 
przekazuje projekt uchwały Burmistrzowi Gminy Milicz w celu jego analizy.

2. Projekt podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz pod 
względem merytorycznym z uwzględnieniem możliwości i zasadności wykonania uchwały, a w przypadku 
uchwał rodzących zobowiązania finansowe projekt podlega zaopiniowaniu pod względem możliwości ich 
pokrycia i skutków dla budżetu gminy.

3. Po zaopiniowaniu przez Burmistrza Gminy Milicz projekt uchwały wraz z opinią zostaje przekazany 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miliczu i staje się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Miliczu.

§ 6. 1. Rada Miejska w Miliczu promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez publikowanie 
informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz.

2. Celem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych jest upowszechnienie wśród mieszkańców 
gminy wiedzy o:

1)  prawie do wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz o sposobie i trybie korzystania z tego 
prawa,

2)  wniesionych obywatelskich inicjatywach uchwałodawczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:
E. Bienkiewicz
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Załącznik Nr1  

        do uchwały Nr XVII/59/2019 

Rady Miejskiej w Miliczu  

        z dnia 30 maja 2019 r.  

  

OŚWIADCZENIE 

o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w celu wystąpienia z inicjatywą 

podjęcia przez Radę Miejską w Miliczu uchwały w sprawie:  

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

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

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do organów stanowiących Gminy Milicz 

 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres 

zamieszkania 

Data urodzenia Własnoręczny 

podpis 

1.      

2.     

3.     

 

 

 

W imieniu Komitetu i na rzecz Komitetu występują:  

Pełnomocnik 

.................................................................................................................................................................... 

(imię (imiona), nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail)  

 

Zastępca Pełnomocnika  

.................................................................................................................................................................... 

(imię (imiona), nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail)  

 

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz z siedzibą w Miliczu, 

Urząd Miejski w Miliczu, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Miliczu możliwy jest pod 

numerem tel. 713804335 lub adresem e-mail: iod@milicz.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji art. 41a ustawy o samorządzie 

gminnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.  

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

8) Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa 

ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.  

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o samorządzie gminnym 

jest obligatoryjne.  
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10) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane.  
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XVII/59/2019 

Rady Miejskiej w Miliczu  

z dnia 30 maja 2019 r.  

Lista poparcia 
Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie  

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

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

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………… 

(treść projektu uchwały) 

Oświadczam, że na dzień……………………………….* posiadam czynne prawo wyborcze do 

organów stanowiących Gminy Milicz 

 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Własnoręczny podpis 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

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