Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 12 Statutu Miasta
Rzeszowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał
składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieście Rzeszowie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Rzeszów;
2) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców miasta Rzeszowa
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Rzeszowa;
3) Komitecie

-

należy

przez

to

rozumieć

komitet

obywatelskiej

inicjatywy

uchwałodawczej;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Rzeszowa;
5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Rzeszowa;
6) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta
Rzeszowa.
§2
1. Grupa mieszkańców, licząca co najmniej 300 osób może wystąpić do Rady z inicjatywą
uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.
2. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może
dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie właściwości Rady, z wyłączeniem
spraw dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy dla Prezydenta.

§3
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem,
kampanią

promocyjną,

a

także

organizacją

zbierania

podpisów

mieszkańców

popierających projekt uchwały, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą
uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców składając Oświadczenie
o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Komitet ma prawo wskazać w pisemnym oświadczeniu osobę lub osoby uprawnione do
jego reprezentowania.

§4
1. Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą składając Przewodniczącemu Rady
wniosek w sprawie zgłoszenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nie
później niż 3 miesiące od daty utworzenia Komitetu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załącza się:
1) projekt uchwały, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu,
3) wykaz co najmniej 300 mieszkańców występujących z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą, zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, oświadczenie
o zapoznaniu się oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców
miasta Rzeszowa oraz własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu winny
znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela
poparcia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Projekt uchwały powinien odpowiadać zasadom techniki prawodawczej, w szczególności
powinien zawierać:
1)

tytuł;

2)

podstawę prawną;

3)

postanowienia merytoryczne;

4)

określenie terminu wejścia w życie uchwały;

5)

uzasadnienie wraz ze wskazaniem ewentualnych źródeł finansowania.
§5

1. Przewodniczący

Rady,

niezwłocznie

przekazuje

wniosek

Prezydentowi

w

celu

zaopiniowania pod względem formalno – prawnym, oraz uzyskania informacji, czy

podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 2, oraz innym organom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu analizy, wniosek odpowiada wymogom, o których mowa
w ust. 1, Przewodniczący Rady przyjmuje wniosek i zawiadamia Komitet lub osoby
wskazane przez Komitet do jego reprezentowania o terminie posiedzenia właściwej
komisji Rady oraz terminie sesji Rady, na których projekt uchwały będzie przedmiotem
obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§6
1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu
uchwały stanowiącego przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna prowadzona jest w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami
oraz poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i umieszczaniu tych
materiałów w miejscach dostępnych dla mieszkańców.
3. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie Komitetu, od którego
pochodzą.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

str. 1

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………..2020 r.

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej
……………………………………………………………….....................................................
(nazwa komitetu powinna być uzupełniona o tytuł projektu uchwały)

1. Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Rzeszowa oraz
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych
zamieszczoną na odwrotnej stronie niniejszego oświadczenia.

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko

Adres zamieszkania
(miejscowość, nazwa ulicy, nr
domu, nr mieszkania)

Własnoręcznie
złożony podpis

1
2
3
4
5

2. Oświadczam, że uprawnionymi do reprezentowania Komitetu są następujące osoby:
1) ………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………

str. 2

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………..2020 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym
dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1,
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez
pocztę elektroniczną: iod@erzeszow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji ustawowych zadań w celu rozpatrzenia
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506
z późn. zm.);
- na podstawie § 12 Statutu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/1557/2018 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2018 r. poz. 4700, z późn zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) poprzez zamieszczenie informacji o osobach występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
w aktach spraw Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczących rozpatrzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
oraz na posiedzeniach organów miasta Rzeszowa;
b) poprzez weryfikację liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności
z rejestrem wyborców prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy;
c) poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta Rzeszowa w przypadku uczestnictwa osób występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
na posiedzeniu Rady Miasta Rzeszowa (transmisja obrad Sesji).
5. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
8. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………..2020 r.

…………………………………………………………….……………………….…………
Nazwa Komitetu inicjatywy uchwałodawczej

Wniosek w sprawie zgłoszenia projektu uchwały
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

1. Komitet …………….…………………………………………………………………………………. niniejszym zgłasza
(nazwa komitetu powinna być uzupełniona o tytuł projektu uchwały)

projekt uchwały ……………………….…………………………………………………………………………….……;
(należy wpisać tytuł projektu uchwały)

2. Projekt uchwały uzyskał poparcie ………………………………………………………………mieszkańców.
(należy wskazać ilość z wykazu mieszkańców popierających projekt uchwały)

W załączeniu:
1. Projekt uchwały;
2. Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
(nazwa komitetu powinna być uzupełniona o tytuł projektu uchwały)

3. Wykaz mieszkańców miasta Rzeszowa występujących z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą …………………………..……………………………………….…………….
(ilość stron)

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………..2020 r.

Uchwała Nr ………….
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………………
w sprawie ……………………………………………………………………………………
Na

podstawie

art. … ust. … ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z ..……………..) oraz art. … ust. … ustawy z dnia ……………….. w sprawie
………………………………………… (Dz. U. z ………………………) – (należy odpowiednio wpisać)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
1. ……………………………………………………………………………………………………
1) ………………………………………………………………………………………………..
a)……………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
§2
Wykonanie uchwały powierza się ……………………….
§3
Uchwała wchodzi w życie ……….. (należy nadać odpowiednie brzmienie, stosownie do zasad
techniki prawodawczej).
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
(imię i nazwisko)

Załącznik nr 4
do uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………..2020 r.

……………………………………………………….
(nazwa komitetu)

Wykaz mieszkańców miasta występujących z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą dotyczącą projektu uchwały
…………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………
(należy wpisać tytuł projektu uchwały)

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Rzeszowa oraz że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu moich danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr

/ /2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia

…………..2020 r. w sprawie określenia wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a także szczegółowych zasad wnoszenia, tworzenia komitetów oraz promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Imię (imiona)
i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

UZASADNIENIE
Przedłożony projekt uchwały wdraża przepis art. 41a ustawy o samorządzie
gminnym, który nakłada na Radę Miasta Rzeszowa obowiązek określenia szczegółowych
zasad

wnoszenia

inicjatyw

obywatelskich,

zasad

tworzenia

komitetów

inicjatyw

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a także
wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał składane w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

