
 (projekt) 
UCHWAŁA NR ……/……./2019 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………. 2019 roku 

 
 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców 
Województwa Podkarpackiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą 
 
 
Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 512), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Zasady Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców 
Województwa Podkarpackiego w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego oraz Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

Ustawą 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 późn. zm.), do ustawy o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), wprowadzono art. 89a stanowiący o prawie do 
występowania przez grupę co najmniej 1000 mieszkańców danego województwa, 
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego,  z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą.  
 

W art. 89a ust. 5 u.s.w. ustawodawca zobowiązał sejmik województwa do określenia 
w drodze uchwały: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  
 

Wskazana powyżej regulacja art. 89a ustawy o samorządzie województwa znajduje 
zastosowanie do kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego następującej po kadencji, 
w czasie której weszła w życie ustawa (art. 15 w zw. z art. 3 pkt 13 ustawy). W związku  
z ukonstytuowaniem się w dniu 19 listopada 2018 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
VI kadencji koniecznym stało się podjęcie niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr                /19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
Zasady Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej  

Mieszkańców Województwa Podkarpackiego 
 

§ 1 
Określa się: 
1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Sejmikiem”; 
2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych; 
3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych; 
4) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał. 
 

§ 2 
Sejmik, rozpatruje projekt uchwały złożony w ramach inicjatywy obywatelskiej, o ile wpisuje 
się on w zakres zadań samorządu województwa i pozostaje w zakresie kompetencji Sejmiku. 
Projekt uchwały nie może dotyczyć kwestii, w których, zgodnie z przepisami prawa,  
z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić tylko odpowiedni organ samorządu 
terytorialnego. 
 

§ 3 
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 
promocją, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Województwa 
Podkarpackiego zgłaszających projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany dalej „Komitetem”. 
Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób, które złożyły pisemne oświadczenie  
o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz numeru 
ewidencyjnego PESEL, jak również może złożyć oświadczenie o wytypowaniu osób 
uprawnionych do reprezentowania Komitetu. Wzór pisemnego oświadczenia o przystąpieniu 
do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Sejmik uchwały 
oraz o wytypowaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Sejmiku, 
jak również wzór oświadczenia wytypowanych osób o wyrażeniu zgody na reprezentowanie 
Komitetu podczas prac Sejmiku stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 
niniejszych Zasad Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 4 
1. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Sejmiku. 
W zawiadomieniu podaje się: 

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres do korespondencji; 
2) pisemne oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2; 

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

1) tytuł uchwały; 
2) podstawę prawną; 
3) treść proponowanego rozstrzygnięcia; 
4) wskazanie podmiotu bądź organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 
5) termin wejścia w życie; 



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

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie wraz z oszacowaniem 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. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom formalnym określonym w ust. 1 i 2, 
Przewodniczący Sejmiku przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Komitet. 
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Sejmiku 
wzywa niezwłocznie Komitet do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem przyjęcia 
zawiadomienia w przedstawionej formie i treści. 
6. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały i jej uzasadnienia nie może być 
zmieniana. 
7. Po przyjęciu zawiadomienia Przewodniczący Sejmiku kieruje projekt uchwały do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz komisji Sejmiku właściwej ze względu na przedmiot 
projektu uchwały celem jego zaopiniowania. 
 

§ 5 
1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu 
uchwały stanowiącej przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
2. Kampania promocyjna obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie podpisów 
mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu 
przez Przewodniczącego Sejmiku zawiadomienia. 
3. Materiały promocyjne powinny zawierać wyraźne oznaczenie Komitetu, od którego 
pochodzą. 
4. Materiałem promocyjnym jest każdy pochodzący od Komitetu upubliczniony i utrwalony 
przekaz informacji mający związek z inicjatywą uchwałodawczą. 
5. Województwo Podkarpackie nie ponosi odpowiedzialności za kampanie informacyjne  
i promocyjne prowadzone niezgodnie z obowiązującym prawem ani też nie ponosi kosztów 
prowadzenia kampanii. 
 

§ 6 
1. Osoba popierająca projekt uchwały składa swój własnoręczny podpis na formularzu 
poparcia projektu uchwały, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad 
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców Województwa Podkarpackiego. 
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 Sejmiku; 
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. 2, zamieszcza się pełną nazwę 
Komitetu oraz tytuł projektu uchwały. 



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

 
§ 7 

1. Projekt uchwały wraz z oryginałami formularzy zawierających podpisy mieszkańców 
popierających projekt uchwały w wymaganej ustawą liczbie Komitet wnosi do 
Przewodniczącego Sejmiku. 
2. Brak wymaganej liczby podpisów osób popierających projekt uchwały lub stwierdzenie,  
że treść projektu uchwały lub jej uzasadnienia została zmieniona w stosunku do projektu 
złożonego wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 skutkuje odmową nadania 
biegu projektowi uchwały przez Przewodniczącego Sejmiku, o czym Przewodniczący 
Sejmiku informuje Komitet. 
3. Jeżeli przepisy odrębne uzależniają ważność rozstrzygnięcia Sejmiku w sprawie 
obywatelskiego projektu uchwały od jego uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ 
lub instytucję, projekt uchwały przekazuje się właściwym organom lub instytucjom celem 
uzyskania odpowiedniego stanowiska, uzgodnienia lub opinii. 
 

§ 8 
1. Komitet lub wskazane przez ten Komitet osoby uprawnione do jego reprezentowania 
podczas prac Sejmiku są informowani o miejscu i terminie sesji Sejmiku oraz posiedzeń 
komisji Sejmiku poświęconych rozpatrywaniu złożonego obywatelskiego projektu uchwały. 
2. Osoby wskazane w ust. 1 mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu, na zasadach 
określonych w Statucie Województwa Podkarpackiego, we wszystkich pracach Sejmiku  
i komisji Sejmiku nad obywatelskim projektem uchwały. 
3. Komitet, radni Województwa Podkarpackiego, kluby radnych Województwa 
Podkarpackiego, komisje Sejmiku ani Zarząd Województwa Podkarpackiego nie są 
uprawnieni do zgłaszania poprawek do obywatelskiego projektu uchwały. 
 

§ 9 
Kancelaria Sejmiku prowadzi Rejestr Obywatelskich Projektów Uchwał. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Załącznika do Uchwały Nr            /19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                    2019 r. 

……………………………. 
(pełna nazwa komitetu) 
 
CZĘŚĆ A: 

OŚWIADCZENIE 
o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą  
podjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie 

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 
 

Lp. 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: 
1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWP, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, e-mail: iod@podkarpackie.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. 89a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 512), zwanej dalej: 
u.s.w. 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. 
4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 89a u.s.w. oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 Zasad Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej Mieszkańców Województwa Podkarpackiego stanowiących Załącznik do Uchwały Nr …………… Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia ……………2019 r. 
5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia przeze mnie do Komitetu utworzonego w celu 
wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
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 organów samorządu województwa i 
urzędów marszałkowskich stanowiących 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. 
9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Moje dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, 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. 
 



……………………………. 
(pełna nazwa komitetu) 
 
CZĘŚĆ B: 

OŚWIADCZENIE 
o wytypowaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego nad projektem uchwały w sprawie 
 

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

 
 

My, niżej podpisani członkowie Komitetu wskazujemy do reprezentowania Komitetu podczas 
prac Sejmiku Województwa Podkarpackiego nad ww. projektem uchwały następujące osoby: 
 

Lp. Imię (imiona) Nazwisko Adres do korespondencji Nr telefonu/e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Podpisy członków Komitetu: 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Załącznika do Uchwały Nr            /19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                    2019 r. 

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

OŚWIADCZENIE 

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

wyrażam zgodę na reprezentowanie Komitetu podczas prac Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie …………………………… 

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

 

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

 
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: 
1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 
Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWP, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, e-mail: iod@podkarpackie.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. 89a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 roku, 
poz. 512), zwanej dalej: u.s.w. 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. 
4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 89a u.s.w. oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 Zasad Obywatelskiej 
Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców Województwa Podkarpackiego stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 
…………… Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia ……………2019 r. 
5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia przeze mnie do Komitetu 
utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
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 organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących 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. 
9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Moje dane 
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 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. 
 

 
 
 



Załącznik nr 3 
do Załącznika do Uchwały Nr            /19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                    2019 r. 

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

Udzielam poparcia obywatelskiemu projektowi uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

Lp. 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: 
1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWP, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, e-mail: iod@podkarpackie.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. 89a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 512), zwanej dalej: 
u.s.w. 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. 
4. Konieczność podania danych osobowych wynika z art. 89a u.s.w. oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 Zasad Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej Mieszkańców Województwa Podkarpackiego stanowiących Załącznik do Uchwały Nr …………… Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia ……………2019 r. 
5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia przeze mnie do Komitetu utworzonego w celu 
wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
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 organów samorządu województwa i 
urzędów marszałkowskich stanowiących 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. 
9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Moje dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, 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. 


