
UCHWAŁA NR XLIV/676/2018
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 
Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 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. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Racibórz,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Racibórz,

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz,

4) statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Racibórz,

5) komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

6) pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 3. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą poprzez złożenie podpisów pod projektem uchwały może 
wystąpić grupa 300 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do Rady. 

§ 4. 1. Projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

1) nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym 
przysługuje inicjatywa uchwałodawcza,

2) może dotyczyć wyłącznie zadań Miasta Racibórz,

3) powinien być zredagowany w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami techniki 
prawodawczej oraz spełniać wymogi określone w § 48 ust. 2 i 3 statutu oraz w niniejszej uchwale.
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2. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu uchwały, w tym 
także przez grupę mieszkańców, w tej samej sprawie.

§ 5. 1. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem 
wśród mieszkańców, kampanią promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających 
projekt uchwały wykonuje komitet.

2. Komitet może utworzyć co najmniej 5 mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, 
którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, 
adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

3. Osobą reprezentującą komitet jest pełnomocnik lub jego zastępca, będący jednocześnie członkiem 
komitetu.

§ 6. 1. Po zebraniu, zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 2, wymaganej ilości podpisów 
mieszkańców popierających projekt uchwały, pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu 
komitetu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,

2) dane, o których mowa w § 5 ust. 2,

3) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika oraz jego zastępcy.

3. Projekt uchwały zgodny z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 wraz z listą podpisów mieszkańców 
popierających projekt uchwały komitet załącza do zawiadomienia.

4. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymogi, o których mowa w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady w terminie 
14 dni od jego otrzymania przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie pełnomocnika.

5. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady nie później niż 
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 7 dni.

7. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.

§ 7. 1. Projekt uchwały, któremu mieszkańcy udzielają poparcia musi być wyłożony do wglądu w miejscu 
zbierania podpisów.

2. Mieszkańcy udzielają poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie na liście obok swojego imienia 
(imion) i nazwiska oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu. Wzór listy stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wycofanie przez mieszkańców swojego poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 8. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez 
komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej realizowanej przez komitet w szczególności może 
polegać na:

1) informowaniu mieszkańców o wniesionym projekcie uchwały,

2) organizowaniu spotkań z mieszkańcami,

3) przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczaniu ich w miejscach dostępnych dla mieszkańców.

3. Decyzja w sprawie wyboru formy promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych należy do 
komitetu.

4. Wszystkie wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców pokrywa 
komitet.

5. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz
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Zawiadomienie o utworzeniu komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 

 
………………………………………………………. 

(tytuł projektu uchwały) 
 
 

1. Pełna nazwa komitetu: ….…………………………………………………………………………………... 

2. Adres siedziby komitetu: ….………………………………………………………………………………... 

3. W imieniu i na rzecz komitetu występują: 

Pełnomocnik: …...…………………………………………………………………………………………... 
(imię / imiona i nazwisko) 

 

Zastępca Pełnomocnika:………………………………………………...…………………………............... 
(imię / imiona i nazwisko) 

 

 

Lp. Imi ę (imiona)  
i nazwisko 

Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, numer 
domu, numer mieszkania) 

PESEL Funkcja Podpis 

1.     Pełnomocnik  

2.     Zastępca 
Pełnomocnika  

…    Członek  

 
  
 

………………………………………..       ……………………………………………. 
(data)          (podpis Pełnomocnika) 

 
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 
poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO 

1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 00. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl 
3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest procedowanie nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców / rozpoczęcie 

procedury uchwałodawczej nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców Miasta Racibórz.   
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym  

tj. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane członkom komitetu występującego  

z inicjatywą uchwałodawczą, innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych 
osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do 
zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.  
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,  
2) sprostowania danych osobowych,  
3) żądania usunięcia danych,  
4) żądania ograniczenia przetwarzania,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Uchwały Nr XLIV/676/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 września 
2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania, konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości procedowania nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców Miasta Racibórz. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/676/2018

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2018 r.
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………………………… 
(Nazwa komitetu) 

 
 
 
 
 

 
Jako mieszkaniec Miasta Racibórz posiadający czynne prawo wyborcze do Rady udzielam poparcia 

projektowi uchwały w sprawie: 
 

………………………………………………………. 
(tytuł projektu uchwały) 

 
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 
poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO 

1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 00. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl 
3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest procedowanie nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców / rozpoczęcie 

procedury uchwałodawczej nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców Miasta Racibórz.   
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym  

tj. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane członkom komitetu występującego  

z inicjatywą uchwałodawczą, innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych 
osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do 
zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.  
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,  
2) sprostowania danych osobowych,  
3) żądania usunięcia danych,  
4) żądania ograniczenia przetwarzania,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Uchwały Nr XLIV/676/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 września 
2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania, konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości procedowania nad projektem uchwały złożonym przez grupę mieszkańców Miasta Racibórz. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.  
 

 

Lp. Imi ę (imiona) i nazwisko mieszkańca PESEL 
Podpis mieszkańca 

popierającego  
projekt uchwały 

1.     

2.     

…    

 
 
 
 

.……………... 
(numer strony) 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/676/2018

Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2018 r.
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