
 

 

UCHWAŁA NR XX/211/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej  

inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 713) oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Gminy Miasta Świdnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r.,  

poz. 5085 i z 2019 r. poz. 128) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 718) 

zmienionej uchwałą nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2603) załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują odpowiednio brzmienie określone 

w załącznikach do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.  

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

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Poz. 5004



Załącznik nr 1  

do uchwały nr  XX/211/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy  

z dnia 27 sierpnia 2020 r.  

OŚWIADCZENIE  

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały w sprawie: 

 

 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Świdnicy i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 
 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 

Adres zamieszkania w Świdnicy  

(miejsce zameldowania na pobyt stały albo wpis do rejestru wyborców) 

 nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania 

Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Świdnicy. Kontakt z Radą można uzyskać poprzez adres e-mail biuro.rady@um.swidnica.pl oraz pod numerem telefonu 74 856 28 33. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail iod@um.swidnica.pl lub pod numerem telefonu  74 856 28 23.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Podanie danych osobowych 

jest konieczne w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym odbiorcom. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu 

przyjęcia bądź odrzucenia projektu uchwały wniesionego w trybie  obywatelskiej inicjatywy.  

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu. Może również żądać sprostowania swoich 

danych jeżeli są niepoprawne lub nieaktualne. Ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jeżeli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Może wnieść sprzeciw w stosunku do 

przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/211/20
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnnia 27 sierpnia 2020 r.
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XX/211/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

UDZIELAM POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE: 

 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Świdnicy i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych                                  
dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały. 

Lp. Nazwisko i imię (imiona) 

Adres zamieszkania w Świdnicy  

(miejsce zameldowania na pobyt stały albo wpis do rejestru wyborców) 

 nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania 

Podpis osoby popierającej 

projekt uchwały  

1    

2    

3    

4    

5 
   

6 
   

7    

 

Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Świdnicy. Kontakt z Radą można uzyskać poprzez adres e-mail biuro.rady@um.swidnica.pl oraz pod numerem telefonu  74 856 28 33. Kontakt                          

z Inspektorem Ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail iod@um.swidnica.pl lub pod numerem telefonu  74 856 28 23.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Podanie danych osobowych jest 

konieczne w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym odbiorcom. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu przyjęcia bądź 

odrzucenia projektu uchwały wniesionego w trybie  obywatelskiej inicjatywy. 

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu. Może również żądać sprostowania swoich danych 

jeżeli są niepoprawne lub nieaktualne. Ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jeżeli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Może wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania               

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/211/20
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
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