
UCHWAŁA NR XIII/132/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 
zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 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. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Nowego Sącza,

b) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Nowego Sącza,

c) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Nowego Sącza,

d) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza,

e) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Nowego Sącza,

f) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 3. Grupa co najmniej 300 Mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta może 
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 4. 1. Rada Miasta rozpatruje projekt uchwały złożony w ramach inicjatywy obywatelskiej, o ile przedmiot 
uchwały należy do zadań samorządu Miasta Nowego Sącza określonych przepisami prawa i pozostaje 
w zakresie kompetencji Rady Miasta.

2. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy 
uchwałodawczej dla Prezydenta, Rady Miasta lub właściwej komisji Rady.

3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w Statucie oraz w niniejszej uchwale.

4. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.

§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promocją, 
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Miasta Nowego Sącza zgłaszających projekt uchwały 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wykonuje Komitet, który podpisuje  projekt uchwały.  
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2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 
Miasta, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) 
i nazwiska oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Komitet ma prawo wskazać Pełnomocnika lub 
Pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Miasta.

3. Wzór pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia 
z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwały oraz o powołaniu osób uprawnionych do 
reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Miasta Nowego Sącza (Pełnomocnika/Pełnomocników), stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na reprezentowanie Komitetu oraz o wyrażeniu zgody na podanie 
danych osobowych podczas prac Rady Miasta i jej komisji,  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. O inicjatywie uchwałodawczej i utworzeniu Komitetu zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego 
Rady Miasta. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres do korespondencji,

2) pisemne oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4,

3) w przypadku powołania Pełnomocnika Komitetu - jego dane osobowe i adres do korespondencji

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się również projekt uchwały zawierający:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) wnioskodawcę - nazwę Komitetu,

4) treść proponowanego uregulowania,

5) wskazanie podmiotu bądź organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) termin wejścia w życie,

7) w razie potrzeby przepisy o zmianie przepisów dotychczas obowiązujących, o wprowadzeniu przepisów 
przejściowych oraz o utracie mocy dotychczas obowiązujących przepisów,

8) uzasadnienie uchwały, a jeśli podjęcie uchwały wiąże się  koniecznością finansowania z budżetu Miasta - 
wskazanie źródeł finansowania i oszacowanie przewidywanych skutków finansowych jej realizacji.

3. Projekt uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, wynikającymi 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r., w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

4. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w celu jego 
zbadania pod kątem formalno-prawnym, w szczególności w celu jego analizy pod kątem zgodności z zadaniami 
realizowanymi przez Miasto Nowy Sącz i zakresem kompetencji Rady oraz możliwości finansowania działań 
będących przedmiotem inicjatywy.

5. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom formalnym określonym w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady 
Miasta przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Komitet w terminie 7 dni.

6. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady Miasta w terminie 
7 dni od dnia jego otrzymania wzywa Komitet do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 
pod rygorem przyjęcia zawiadomienia w przedstawionej formie i treści. O przyjęciu zawiadomienia po 
usunięciu braków formalnych lub o jego przyjęciu w przedstawionej formie i treści w związku z nieusunięciem 
braków formalnych Przewodniczący Rady Miasta informuje Komitet w terminie 7 dni.

7. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały i jej uzasadnienia nie może być zmieniana.

§ 7. 1. Po przyjęciu zawiadomienia przez Przewodniczącego Rady Miasta, Komitet ogłasza miejsca 
udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.

2. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały 
stanowiącej przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
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3. Kampania promocyjna obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie podpisów mieszkańców 
popierających obywatelski projekt uchwały nie może rozpocząć się przed zawiadomieniem Komitetu przez 
Przewodniczącego Rady Miasta o przyjęciu zawiadomienia, zgodnie z § 6 ust. 5 lub odpowiednio § 
6 ust. 6 niniejszej uchwały.

4. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie Komitetu, od którego pochodzą.

5. Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od Komitetu upubliczniony i utrwalony przekaz 
informacji mający związek z inicjatywą uchwałodawczą.

6. Miasto Nowy Sącz nie ponosi odpowiedzialności za kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone 
przez Komitet ani też nie ponosi kosztów prowadzenia tych kampanii.

§ 8. 1. Osoba popierająca projekt uchwały składa swój własnoręczny podpis na formularzu poparcia 
projektu uchwały, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 zawiera czytelne dane osoby popierającej projekt uchwały:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Miasta,

4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu 
udzielenia poparcia projektowi uchwały,

5) własnoręczny podpis.

3. Na każdej stronie formularza, o którym mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się pełną nazwę Komitetu oraz 
tytuł projektu uchwały.

4. Podpisy popierające projekt uchwały należy zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający 
stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia

§ 9. 1. Projekt uchwały Komitet wnosi do Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Do projektu uchwały załącza się oryginały formularzy zawierających podpisy mieszkańców 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Nowego Sącza popierających wskazany projekt 
uchwały w liczbie nie mniejszej niż 300.

3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wniesienia projektu, dokonuje 
sprawdzenia, czy jest złożona wymagana liczba podpisów.

4. Projekt uchwały Przewodniczący Rady Miasta przekazuje do Prezydenta niezwłocznie po 
przeprowadzeniu postępowania, którym mowa w ust. 3.

5. Prezydent zapewnia sprawdzenie danych osobowych mieszkańców podpisanych pod projektem uchwały 
oraz czy mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 3, w terminie 7 dni od otrzymania listy 
z podpisami od Przewodniczącej Rady Miasta.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 i ust. 5 prawidłowo złożona liczba 
podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż 300 lub wymagana treść projektu uchwały lub 
uzasadnienia została zmieniona w stosunku do projektu załączonego do zawiadomienia, Przewodniczący Rady 
odmawia nadania biegu projektowi uchwały i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Komitet.

7. Projekt spełniający wymogi, o których mowa w § 3, § 6 ust.7 oraz niniejszego paragrafu ust. 2, 3 i 5, 
podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym, Prezydenta, właściwą 
komisję Rady Miasta oraz inne organy lub instytucje, o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy 
szczególne, a także Skarbnika Miasta w przypadkach prawem przewidzianych.

8. Projekt podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Nowego Sącza.

9. Po zaopiniowaniu przez podmioty, o których mowa w ust. 7 projekt uchwały staje się przedmiotem obrad 
Rady Miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia 
złożenia projektu.
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§ 10. 1. Komitet lub Pełnomocnik Komitetu są informowani o miejscu i terminie sesji Rady Miasta oraz 
posiedzeń jej komisji poświęconych rozpatrywaniu złożonego obywatelskiego projektu uchwały. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu na zasadach określonych 
w Statucie Miasta we wszystkich pracach Rady i jej komisji nad obywatelskim projektem uchwały.

3. Do projektu zgłoszonego w trybie określonym niniejszą uchwałą nie mogą być wnoszone poprawki.

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

§ 11. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Nowego Sącza właściwa ds. obsługi Rady Miasta prowadzi 
Rejestr obywatelskich projektów uchwał.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.  

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc
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Załącznik Nr 1 
do UCHWAŁY NR XIII/132/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 21 maja 2019 r. 

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

CZĘŚĆ A: 

OŚWIADCZENIE 
o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez  

Radę Miasta Nowego Sącza uchwały w sprawie 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

  
L.p. Imię (imiona) Nazwisko PESEL Podpis 
     
     
     
     
     
     
     
 

Poprzez złożenie podpisu na powyższym wykazie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, 
że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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), zwanego dalej: RODO:  
Administratorem  Moich danych osobowych jest Komitet  ……………………………………    
………………………………...…………………………………………………………………………, 
Moje dane osobowe mogą być udostępnione członkom Komitetu, Pełnomocnikowi/om oraz 
przekazane do Urzędu Miasta Nowego Sącza i do Rady Miasta Nowego Sącza. 
 
1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Miasta  

Nowego Sącza zawiadomienia o utworzeniu Komitetu jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane 
przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest 
jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania 
zlecone administracji rządowej. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - adres do 
korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMNS, Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1,  
33-300 Nowy Sącz, e-mail: iod@nowysacz.pl. 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 41a ustawy z dnia  
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, zwanej dalej: u.s.g. oraz do celów archiwalnych 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów 
zakładowych. 
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4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 41a u.s.g. oraz § 3 i § 5 ust. 2 uchwały  
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta  
Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz  
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia 
przeze mnie do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez 
Radę Miasta Nowego Sącza.  

6. Moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategorią 
archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt właściwym dla organów 
samorządu gminnego i stanowiącym załącznik do 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.  

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 RODO.  

8. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa w tym Radzie Miasta Nowego Sącza. Moje dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta 
Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych,  
w tym np.: dostawcom usług IT.  

10. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.   
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CZĘŚĆ B:   

……………………………………  
         (pełna nazwa komitetu)  
  

OŚWIADCZENIE * 

o powołaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Miasta 
Nowego Sącza (Pełnomocnika/ów) nad projektem uchwały w sprawie 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

My, niżej podpisani członkowie Komitetu wskazujemy do reprezentowania Komitetu jako 
Pełnomocnika/ów podczas prac Rady Miasta Nowego Sącza nad ww. projektem uchwały następujące 
osoby:   

L.p. Imię (imiona) Nazwisko Adres do korespondencji Numer telefonu/e-mail (opcjonalnie) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Czytelne podpisy członków Komitetu:   

 ………………………………  

 ………………………………  

 ……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….  

*oświadczenie składa się w przypadku skorzystania przez Komitet z prawa wskazania osób 
uprawnionych do reprezentowania Komitetu (Pełnomocnika/ów) podczas prac Rady Miasta  
Nowego Sącza  
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Załącznik Nr 2 
do UCHWAŁY NR XIII/132/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 21 maja 2019 r. 

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

OŚWIADCZENIE 

 Ja, niżej podpisany/a …………………………. (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że: 

□* wyrażam zgodę na reprezentowanie Komitetu podczas prac Rady Miasta Nowego Sącza  
nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie ………………………………… (pełna nazwa 
projektu uchwały). 

□* wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych (imię, nazwisko) podczas prac komisji 
oraz obrad Rady Miasta Nowego Sącza.   

………………………………………………..………  
(podpis składającego oświadczenie)  

* Zaznacz w przypadku wyrażenia zgody. 
 

Poprzez złożenie powyższego podpisu oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie  
z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej: RODO:  

Administratorem  Moich danych osobowych jest Komitet  ……………………………………    
………………………………...…………………………………………………………………………, 

Moje dane osobowe mogą być udostępnione członkom Komitetu, pozostałym 
Pełnomocnikom oraz przekazane do Urzędu Miasta Nowego Sącza i do Rady Miasta Nowego Sącza. 

1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Miasta  
Nowego Sącza zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, jest Miasto Nowy Sącz 
reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;  
Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe 
gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej. 

2. Z Administratorem - Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować  
za pomocą email: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres 
siedziby Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - adres  
do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMNS, Urząd Miasta Nowego Sącza,  
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: iod@nowysacz.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 41a ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, zwanej dalej: u.s.g. oraz do celów 
archiwalnych określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
archiwów zakładowych. 

5. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 41a u.s.g. oraz § 3 i § 5 ust. 2 uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta  
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Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

6. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości reprezentowania 
przeze mnie Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez 
Radę Miasta Nowego Sącza.  

7. Moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategorią 
archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt właściwym dla organów 
samorządu gminnego i stanowiącym załącznik do 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. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 
RODO.  

9. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa w tym Radzie Miasta Nowego Sącza. Moje dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez 
Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych 
osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT.  

11. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.   

 

………………………………………………..………  
(podpis składającego oświadczenie) 
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Załącznik Nr 3 
do UCHWAŁY NR XIII/132/2019 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 21 maja 2019 r. 

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

UDZIELAM POPARCIA OBYWATELSKIEMU PROJEKTOWI UCHWAŁY   
RADY MIASTA NOWEGO S ĄCZA W SPRAWIE 

………………………………………………………………………………………….………………... 
(pełna nazwa projektu uchwały) 

  

Złożenie podpisu na niniejszym wykazie jest równoznaczne z:   
1. Udzieleniem poparcia ww. projektowi uchwały,   
2. Oświadczeniem, iż osoba podpisująca wykaz posiada w dacie złożenia podpisu czynne prawa 
wyborcze do Rady Miasta Nowego Sącza.   
 
L.p. Imię (imiona) Nazwisko PESEL Podpis 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Poprzez złożenie podpisu na powyższym wykazie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, 
że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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), zwanego dalej: RODO:  

Administratorem Moich danych osobowych jest Komitet  …………………………………    
………………………………...………………………………………………………………................,  

Moje dane osobowe mogą być udostępnione członkom Komitetu, innym osobom udzielającym 
poparcia oraz przekazane do Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz do Rady Miasta Nowego Sącza. 

1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Miasta 
Nowego Sącza zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, jest Miasto Nowy Sącz 
reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;  
Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe 
gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej. 

2. Z Administratorem - Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą 
email: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby 
Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka. 
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3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - adres  
do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMNS, Urząd Miasta Nowego Sącza,  
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: iod@nowysacz.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 41a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej: u.s.g. oraz do celów archiwalnych 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów 
zakładowych. 

5. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 41a u.s.g. oraz § 3 i § 5 ust. 2 uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta  
Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

6. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości wyrażenia 
poparcia dla obywatelskiego projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza.  

7. Moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie  
z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt właściwym dla 
organów samorządu gminnego i stanowiącym załącznik do 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. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 
RODO.  

9. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa w tym Radzie Miasta Nowego Sącza. Moje dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez 
Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych 
osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT.  

11. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.   
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