
 

 

UCHWAŁA NR V/37/2019 

RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 r. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

Na podstawie  art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Dąbrowa Zielona 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 W uchwale nr II/11/2018 r. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. usuwa się § 2 ust. 2 i ust. 3 uchwały. 

2. usuwa się § 4 ust. 2 uchwały. 

3. w § 6 ust. 2 w zdaniu 1 usuwa się zwrot "oraz numeru PESEL". 

4. w § 6 ust. 2 usuwa się zdanie 2 o treści: "Nadto w wykazanie tym lub w odrębnym dokumencie winna 

znajdować się zgoda udzielona przez te osoby na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do przepisów 

odrębnych". 

5. usuwa się § 7 uchwały. 

6. w § 8 usuwa się wyrażenie "Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Zielona oraz".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§ 3. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kucharski 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2019 r.
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