
UCHWAŁA NR XIV/185/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miasta Kielce 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 oraz formalne 
wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców Kielc 
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta Kielce.

Rozdział 2.
Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

§ 3. 1. Obywatelski projekt uchwały, zwany dalej projektem, przygotowuje grupa co najmniej 
5 mieszkańców Kielc, stanowiąca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej 
Komitetem.

2. Komitet może się posługiwać nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

§ 4. Komitet ma prawo wybrać ze swojego grona Przedstawiciela uprawnionego do złożenia wniosku 
o podjęcie uchwały, a także do reprezentowania Komitetu podczas pracy Rady, w tym do prezentowania 
projektu uchwały.

Rozdział 3.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

§ 5. Komitet może promować projekt w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w szczególności zbierając 
podpisy osób popierających projekt.

§ 6. W miejscu zbierania podpisów wykłada się projekt i dane członków komitetu obejmujące ich imiona 
i nazwiska do wglądu mieszkańców Kielc.

§ 7. 1. Podpisy zbiera się na liście, która zawiera na każdej stronie tytuł projektu oraz tabelę 
z następującymi danymi: liczba porządkowa, imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny 
podpis.

2. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
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Rozdział 4.
Wymogi formalne, jakim muszą odpowiadać składane projekty

§ 8. 1. Projekt powinien spełniać wymogi określone w § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

2. Projekt uchwały musi być zgodny z § 52 ust. 1-9 Statutu Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 
XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 4095).

3. Do projektu uchwały wnioskodawca dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać:

1) wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały;

2) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała;

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;

4) wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu gminy.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

§ 9. 1. Komitet lub Przedstawiciel Komitetu składa wniosek o podjęcie uchwały do Rady Miasta Kielce. 
Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały.

2. Do wniosku o podjęcie uchwały dołącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały;

2) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;

3) listę co najmniej 300 mieszkańców Kielc popierających projekt, zgodną z wymogami § 7 pkt. 1.

3. Członkowie Komitetu wskazani w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 pkt 1, mogą figurować na 
liście mieszkańców Kielc popierających projekt.

4. Przewodniczący Rady analizuje, czy złożony wniosek zawiera załączniki, o których mowa w ust. 2.

5. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 Przewodniczący Rady pisemnie 
informuje o tym fakcie Komitet lub Przedstawiciela Komitetu.

6. Przewodniczący Rady kieruje projekt do Prezydenta w celu:

1) przeprowadzenia weryfikacji list, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, pod względem zgodności z rejestrem 
wyborców;

2) poddania projektu uchwały analizie prawnej;

3) zaopiniowania projektu pod względem merytorycznym, a w przypadku uchwał rodzących zobowiązania 
finansowe projekt podlega zaopiniowaniu pod względem możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu 
miasta.

7. Wyniki analiz o których mowa w ust. 6 Prezydent przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta 
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia przekazania wniosku wraz z załącznikami.

8. Przewodniczący Rady Miasta przedstawia Radzie Miasta Kielce projekt uchwały o odrzuceniu projektu 
uchwały o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, jeżeli nie spełnia on przynajmniej jednego z poniższych wymogów:

1) został poparty przez mniejszą niż wymagana liczbę mieszkańców;

2) nie pozostaje w kompetencji Rady;

3) przynajmniej w części nie jest zgodny z prawem.

§ 10. Przewodniczący Rady informuje Komitet lub jego Przedstawiciela o miejscu i terminie sesji Rady i jej 
komisji, poświęconych rozpatrywaniu projektu uchwały zgłoszonego przez ten Komitet.
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§ 11. Komitet, lub osoba przez niego wyznaczona, ma prawo uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, 
w tym prezentowania projektu, we wszystkich tych sesjach Rady Miasta Kielce i posiedzeniach jej komisji, 
których przedmiotem jest zgłaszany projekt.

§ 12. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone 
w trakcie kadencji Rady Miasta Kielce, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej 
kadencji bez konieczności ponownego wniesienia projektu uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce oraz Prezydentowi Miasta 
Kielce.

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

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Kamil Suchański
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIV/185/2019 

Rady Miasta Kielce  

z dnia 6 czerwca 219 r. 

 

(WZÓR) 
 

Kielce, dnia …………………… 

 

…………………………… 
(nazwa Komitetu) 

 

………………………………… 

 

………………………………… 
(adres do korespondencji) 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kielce 

 
 

WNIOSEK 

 

o podjęcie uchwały Rady Miasta Kielce  

w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej 

 

 

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie: 

…………………………………………………………………………………………………  

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

zgodnie z zapisami art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) wnosi 

o podjęcie uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie: 

 

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

 

 

 

……………………… 
(podpis Komitetu lub Przedstawiciela) 

 

 

W załączeniu: 

1. Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. 

2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

3. Lista osób popierających projekt. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIV/185/2019 

Rady Miasta Kielce  

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

(WZÓR) 
Kielce, dnia …………………… 

 

…………………………… 
(nazwa Komitetu) 

………………………………… 

 

………………………………… 
(adres do korespondencji) 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kielce 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej 

w sprawie: 

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

My, niżej podpisani mieszkańcy Miasta Kielce, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady 

Miasta Kielce, oświadczamy, że utworzyliśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 

Uchwałodawczej w sprawie:  

 

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

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data Podpis 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie 

wszystkich czynności niezbędnych do podjęcia przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występować będzie przedstawiciel: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania a także nieobowiązkowo: nr telefonu, e-mail) 
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Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 

 

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”), uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 

Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą 

Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: 

iod@um.kielce.pl 
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, 

c) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie realizacji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, a ich podanie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych, 

w zakresie wymaganym przez administratora, uniemożliwia udział w procesie realizacji 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

d) okres przechowywania danych osobowych należy od kategorii archiwalnej A przewidzianej 

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. Nr 14, 

poz. 67 z późn. zm.) 

e) przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia 

danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 

przechowywania danych, 

f) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, 

a tym podmiotem. 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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