
 -Projekt- 

UCHWAŁA NR …/…/…… 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ……………………………. 

 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gołdap, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gołdapi, 

3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi, 

4) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 3. 1. Inicjatywą obywatelską jest wniosek o podjęcie uchwały przez Radę.  

2. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić grupa, co najmniej 200 mieszkańców Gminy 

posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady i wpisanych do stałego rejestru wyborców w dniu 

występowania z inicjatywą obywatelską.   

Rozdział 2. 

Zasady tworzenia inicjatyw uchwałodawczych 

§ 4. 1. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, 

która złożyła do Przewodniczącego Rady pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu.  

2. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu powinno zawierać: 

1) pełną nazwę Komitetu, na którą składa się zwrot: „Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Gołdapi”, uzupełniony o określenie przedmiotu projektu uchwały, 

2) dane członków Komitetu:  

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres zamieszkania, 

3) datę i czytelne podpisy członków Komitetu, 

4) załączoną treść projektu uchwały z uzasadnieniem. 



3. Ustala się wzór zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Gołdapi zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Rozdział 3. 

Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

§ 5. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawieniu treści projektu uchwały 

i wyjaśnieniu mieszkańcom Gminy istoty problemów objętych treścią projektu uchwały złożonego w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym szczególnie w celu zebrania odpowiedniej liczby podpisów 

o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 6. Komitet może promować projekt w każdy prawnie dopuszczalny sposób.  

§ 7. W miejscu zbierania podpisów udostępnia się treść projektu uchwały do wglądu mieszkańcom Gminy.  

Rozdział 4. 

Wymogi formalne projektu uchwały przedkładanej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

§ 8. 1. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał stanowiących prawo 

miejscowe muszą spełniać wymogi określone w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a pozostałe projekty w szczególności zawierać: 

1) przedmiot (tytuł) uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) właściwą treść uchwały, 

4) przepisy przejściowe lub uchylające (w razie potrzeby), 

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

6) określenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

2. Do projektu uchwały wnioskodawca dołącza uzasadnienie.  

§ 9. 1. Projekt uchwały, stanowiący załącznik do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, nie może ulec zmianie 

do czasu rozpatrzenia go przez Radę.  

2. W przypadku zmiany projektu uchwały przed poddaniem go pod obrady Rady uznaje się, że staje się on 

przedmiotem odrębnej inicjatywy uchwałodawczej, do której stosuje się przepisy uchwały. 

Rozdział 5. 

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich 

§ 10. 1. Mieszkaniec Gminy, występuje z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, składając podpis na liście, 

która zawiera na każdej stronie: 

1) nazwę Komitetu,  

2) tytuł projektu uchwały, 

3) wykaz podpisów osób występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą z następującymi danymi: 

a) liczba porządkowa,  

b) imię (imiona),  

c) nazwisko,  

d) adres zamieszkania,  



e) własnoręczny podpis osoby występującej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, 

4) oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady. 

2. Ustala się wzór listy podpisów osób występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 11. 1. Wniosek o rozpatrzenie przez Radę projektu uchwały wraz z oryginalną listą podpisów osób 

występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą Komitet składa do Przewodniczącego Rady.  

2. Przewodniczący Rady dokonuje rejestracji projektu. Informację o zarejestrowanym projekcie zamieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. 

3. Ustala się wzór wniosku w sprawie wniesienia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 12. Przewodniczący Rady informuje Komitet o miejscu i terminie posiedzeń Komisji Rady oraz sesji Rady, 

poświęconych rozpatrywaniu projektu uchwały zgłoszonego przez ten Komitet. 

§ 13. Członkowie Komitetu mają prawo uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, w tym prezentowania projektu, 

we wszystkich sesjach Rady i posiedzeniach jej Komisji, których przedmiotem jest zgłaszany projekt. 

Rozdział 6. 

Przepisy końcowe 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

     Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła Róża Popławska 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/…/…. 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …………………………………. 

Zawiadomienie 

o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej 

 

 My niżej podpisani oświadczamy, iż tworzymy Komitet inicjatywy uchwałodawczej, którego celem jest 

wniesienie pod obrady Rady Miejskiej w Gołdapi projektu uchwały w sprawie …………………………………. 

………………………………………………………………. .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do Zawiadomienia.  

Komitet występuje pod nazwą:  

Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie …………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

1. Komitet tworzą: 

1) Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej.  

         ………………………………. 
                 (data i czytelny podpis) 

2) Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

         ………………………………. 
                (data i czytelny podpis) 

 

3) Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

         ………………………………. 

                 (data i czytelny podpis) 

 

4) Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

         ………………………………. 
                  (data i czytelny podpis) 

5) Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 

 Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

         ………………………………. 
                 (data i czytelny podpis) 



2. Osoba reprezentująca Komitet (w przypadku wyznaczenia przez Komitet):* 

1. Imię (imiona) i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu: ………………………….                              adres e-mail: …………………………………………… 

adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………….. 

 

* - opcjonalnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
dla osób tworzących Komitet inicjatywy uchwałodawczej 

  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy 

Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie Administratorem.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

w UM w Gołdapi,, e-mail: iod@goldap.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności art. 41 a ust. 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem możliwości 

utworzenia Komitetu inicjatywy uchwałodawczej.  

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych;  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …/…/2019 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ……………………………………. 

 

Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi …………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Komitetu inicjatywy uchwałodawczej – uzupełniona o określenie przedmiotu projektu uchwały) 

 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(tytuł projektu uchwały) 

 

WYKAZ PODPISÓW OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH Z OBYWATELSKĄ INICJATYWĄ UCHWAŁODAWCZĄ 

 

Lp. imię (imiona) nazwisko adres zamieszkania Własnoręczny podpis  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

    

 

Składając podpis na w/w liście oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla osób  

występujących z obywatelską inicjatywą  uchwałodawczą.



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
dla osób występujących z obywatelską inicjatywą  uchwałodawczą 

  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy 

Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie Administratorem.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

w UM w Gołdapi,, e-mail: iod@goldap.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia  obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności art. 41 a ust. 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem możliwości 

rozpatrzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ……………………………………………………….. 

             (nazwa Komitetu inicjatywy uchwałodawczej) 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych;  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  
 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …/…/…. 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …………………………………… 

 

 

Komitet inicjatywy uchwałodawczej 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi 

w sprawie …………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

- zawiadomienie o utworzeniu Komitetu  

inicjatywy uchwałodawczej z dnia …………………… 

 

 

        Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi 

 

 

 

Wniosek 

 

 W załączeniu przekazuję  ………….  podpisów osób występujących z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą i wnoszę o skierowanie pod obrady Rady Miejskiej w Gołdapi projekt uchwały 

w sprawie ………………………………………………………………………………………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

          

Członek komitetu / osoba reprezentująca Komitet 

 

                ………………………………………. 
                    (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Ustawa 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 z późń. zm.) wprowadziła obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącą obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz określa formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.  

 


