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Rada
Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLVIII/405/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty w części dotyczącej § 9 ust. 2 jako sprzecznej z art. 41a ustawy
o samorządzie gminnym, dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 7 listopada 2018 r. Rada Gminy Ornontowice przyjęła uchwałę Nr XLVIII/405/2018 w
sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in.
przepis art. 41a ust. 5 ustawy.
W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała w części
dotyczącej § 9 ust. 2 podjęta została z istotnym naruszeniem prawa. Rada ustaliła obowiązek dołączenia do
projektu uchwały zgody na przetwarzanie danych osobowych od mieszkańców, którzy wystąpili zinicjatywą
obywatelską. W ocenie organu nadzoru, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (tu: art. 6 ust. 1 lit. c
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),
(Dz. Urz. UE.L Nr 119)), dalej jako „RODO”, w analizowanym przypadku przetwarzanie danych będzie
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tu: obowiązku wykazania
poparcia inicjatywy przez niezbędną liczbę osób), a tym samym osoba, której dane dotyczą nie ma podstaw do
wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 11
rozporządzenia RODO „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego
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działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Należy zatem
stwierdzić, że w analizowanym przypadku, złożenie podpisu wyrażającego poparcie dla obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej uznać należy za wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie związanym z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem
są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XLVVIII/405/18 Rady Gminy
Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co
czyni stwierdzenie jej nieważności w części wskazanej wyżej uzasadnionym i koniecznym.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie z mocy
prawa, w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału
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