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UCHWAŁA NR XLIX/450/2018
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miasta Bochnia
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.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Określa się zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
a w szczególności:
1) zakres podmiotowy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) zakres przedmiotowy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
3) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
4) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
5) wymogi formalne dla składanego projektu.
§ 2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Gminie Miasta Bochnia przysługuje grupie mieszkańców
miasta Bochnia, w liczbie nie mniejszej niż 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady Miasta Bochnia.
§ 3. Zakres przedmiotowy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej obejmuje wszystkie sprawy ważne dla
mieszkańców miasta Bochnia, stanowiące zadania własne Gminy oraz mieszczące się w kompetencjach Rady
Miasta Bochnia.
§ 4. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej Komitetem, tworzy co najmniej pięcioosobowa
grupa mieszkańców miasta Bochnia posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta
Bochnia.
2. Komitet pisemnie zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Bochnia o jego utworzeniu wraz ze
wskazaniem przedmiotu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W zawiadomieniu podaje się również:
pełną nazwę komitetu, oraz adres jego siedziby, imiona i nazwiska wraz z nr PESEL członków komitetu.
W zawiadomieniu należy podać dane dotyczące osób reprezentujących Komitet.
3. Komitet w ciągu 45 dni od daty jego zawiązania przedkłada do Urzędu Miasta stosowny Wniosek
o podjęciu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej: Wnioskiem. Wniosek winien zawierać
w załączeniu:
1) projekt uchwały spełniający wymagania określone w ust. 2,
2) listę poparcia projektu uchwały w liczbie nie mniejszej niż 300 osób.
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4. Projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem zawierającym wszystkie istotne przesłanki interesu
publicznego, dla którego inicjatywę podjęto wraz z opisem skutków ekonomicznych i społecznych (jeśli takie
mogą wystąpić) - tworzą Członkowie Komitetu.
5. Komitet zbiera podpisy mieszkańców popierających projekt uchwały. Lista poparcia dla projektu
uchwały winna zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) własnoręczny podpis,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały.
6. Administratorem danych osobowych osób popierających projekt uchwały jest Komitet - do momentu
przedłożenia kompletnego wniosku, (tzn. wniosku spełniającego wymagania formalne określone w ust.3) do
Urzędu Miasta Bochnia.
7. Komitet zobowiązuje się do przekazania osobom fizycznym, od których pozyskał dane osobowe w celu
złożenia wniosku następujących informacji:
„1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w celu realizacji wniosku o podjęciu
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest Urząd Miasta Bochnia, reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Bochnia, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z chwilą
przedłożenia kompletnego wniosku do Urzędu Miasta Bochnia;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bochnia: e-mail: iod@um.bochnia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze zgłoszeniem i realizacją
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie …………………………………. na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, e 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);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, jako akta kategorii „A”, zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6) Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL;
7) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, w przypadku kwestionowania prawidłowości danych;
8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
jest równoznaczna z brakiem poparcia dla projektu uchwały.”.
8. Wniosek nie spełniający wymagań formalnych określonych w ust. 3, podlega zwrotowi Komitetowi, co
powoduje zakończenie biegu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie.
9. Komitet ulega rozwiązaniu po zakończeniu procesu uchwałodawczego, o którym mowa w §6.
§ 5. Komitet promuje inicjatywę uchwałodawczą na własny koszt i w zakresie własnych działań po
złożeniu wniosku, o którym mowa w §4 ust. 3. Celem promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest
przedstawienie i wyjaśnienie przez Komitet treści projektu uchwały oraz wskazania jej pozytywnych skutków.
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§ 6. 1. Projekt uchwały będący przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej winien zawierać
wszystkie elementy, które wpływają na ważność uchwały, tj.:
1) określenie przedmiotu regulacji (w sprawie:…)
2) podstawa prawna wskazująca kompetencje Rady Miasta Bochnia do podjęcia uchwały,
3) treść merytoryczna (zakres i sposób stosowania uchwały)
4) określenie terminu wejścia w życie uchwał, a także sposób jej ogłoszenia,
5) uzasadnienie.
2. Wniosek wraz z załącznikami podlega sprawdzeniu przez pracowników merytorycznych w zależności od
przedmiotu regulacji uchwały. Projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego pod względem
zgodności zapisów z obowiązującym prawem. Jeśli regulacja objęta projektem uchwały wywołuje skutki
finansowe konieczna jest opinia Skarbnika gminy.
3. Jeśli projekt uchwały jest niezgodny z przepisami prawa podlega zwrotowi Komitetowi, co kończy bieg
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości – innych niż określonych
w ust. 3 Komitet zostaje wezwany do ich usunięcia lub uzupełnienia projektu w ciągu 14 dni. W wezwaniu
wskazuje się na czym polegają uchybienia w projekcie uchwały.
5. Jeśli Komitet nie dokona stosownych zmian w terminie wskazanym w ust. 4 projekt uchwały podlega
zwrotowi Komitetowi, co powoduje zakończenie biegu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie.
6. Zaopiniowany projekt uchwały podlega przedłożeniu Radzie Miasta na najbliższym posiedzeniu,
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji Rady
Miasta Bochnia następującej po kadencji Rady Miasta Bochnia, w czasie której niniejsza uchwała została
podjęta.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

