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Uchwała Nr V/46/5/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 20 listopada 2017 roku 

 
w sprawie: 

zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej 

przez mieszkańców Województwa Śląskiego 

 
Na podstawie § 18 c ust. 1 pkt 7 

Statutu Województwa Śląskiego 

przyjętego uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 23 kwietnia 2001 roku 

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Śląskiego 

uchwala: 

 
§ 1 

 

Uchwała określa zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez 

mieszkańców Województwa Śląskiego. 

 
§ 2 

 

Grupa co najmniej 10 000 mieszkańców Województwa Śląskiego może wystąpić 

z inicjatywą podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego, zwany dalej 

„Sejmikiem”, przez złożenie podpisów na wykazie osób popierających projekt 

uchwały. 

 
§ 3 

 

1. Osobie popierającej projekt uchwały należy udostępnić do wglądu tekst projektu 

uchwały. 

2. Osoba popierająca projekt uchwały składa swój własnoręczny podpis na wykazie 

mieszkańców Województwa Śląskiego popierających projekt uchwały. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera czytelne dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) numer PESEL, o ile osoba popierająca projekt uchwały posiada numer PESEL; 

4) oświadczenie o wskazaniu przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania 

mieszkańców Województwa Śląskiego w pracach nad projektem uchwały wraz 

z jego adresem do korespondencji; 
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5) oświadczenie o udzieleniu poparcia projektowi uchwały; 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

udzielenia poparcia projektowi uchwały; 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych z rejestru 

PESEL; 

8) własnoręczny podpis. 

4. Na każdej stronie wykazu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się tytuł projektu 

uchwały oraz informację o oświadczeniach, o których mowa w ust. 3. 

5. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne, co nie 

wyklucza możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, przekazuje Przewodniczącemu 

Sejmiku oświadczenie o wyrażeniu swojej zgody na reprezentowanie mieszkańców 

Województwa Śląskiego w pracach nad projektem uchwały. 

 
§ 4 

 

1. Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie nadaje mu 

bieg zgodnie z przepisami Statutu Województwa Śląskiego. 

2. Projekt uchwały nierozpatrzony z powodu zakończenia kadencji Sejmiku, 

rozpatruje Sejmik kolejnej kadencji. 

 
§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

 
§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


