
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY WIERZCHOSŁAWICE

NA LATA 2021-2030 

Szanowni Państwo,
zakończył  się  zasadniczy  etap  prac  związanych  z  opracowaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wierzchosławice
na lata 2021-2030,  obejmujący w szczególności  przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, realizację warsztatów
z udziałem środowisk lokalnych, a także prace eksperckie. Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz
samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, a także mieszkańców i przedstawicieli środowiska pozarządowego,
którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się oraz przedstawienie opinii i ewentualnych sugestii zmian w ramach
prezentowanego projektu strategii. Wypełniony i podpisany formularz można składać:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl  lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu

Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego
formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej
wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

Zachęcamy też do udziału w spotkaniu  konsultacyjnym w dniu  6 września  2021 r.  (poniedziałek)  o godzinie 10:00 w
Urzędzie Gminy Wierzchosławice,  podczas którego będzie można przedstawić swoje uwagi. Osoby zainteresowane udziałem
powinny  zgłosić  chęć  swojego  uczestnictwa  z wykorzystaniem  poczty  elektronicznej na  adres  ug@wierzchoslawice.pl.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r.
Gromadzenie uwag potrwa do 13 września 2021 r. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana
zostanie finalna wersja dokumentu strategii.

Lp.

Część dokumentu, 
do którego odnosi się uwaga
(ze wskazaniem konkretnego

fragmentu dokumentu – nr celu,
działania, strony itp.)

Treść uwagi 
(opinia, propozycja zmiany,

wykreślenia lub uzupełnienia)
Uzasadnienie uwagi

1

2

Informacja o osobie zgłaszającej

Imię i nazwisko

Reprezentowana organizacja / instytucja (jeśli dotyczy)

Dane kontaktowe (w przypadku konieczności 
doprecyzowania uwagi, podanie dobrowolne)

Podpis

INFORMACJA 
o ochronie danych osobowych dla osób składających uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata
2021-2030 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej  „RODO” Administrator danych przekazuje następujące
informację:
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Wierzchosławic. 
Siedziba i dane kontaktowe: Wierzchosławice 550. tel.14 6319030.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod adresem Administratora.
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art.6  ust.1  lit  c  RODO)  w  szczególności  art.10f  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(Dz.U.2021.1372  ze  zm),  art.6  ust.3-5  ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006  roku  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju
(Dz.U.2021.1057 tj) oraz Uchwały Nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2020 r. w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Dane kontaktowe w formularzu zgłaszania
uwag podawane są dobrowolnie i traktowane są jako przetwarzanie na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit a RODO). 
4.  Państwa  dane  osobowe  będą  udostępnione  podmiotom  realizującym  na  rzecz  Urzędu  obsługę  w  zakresie
elektronicznego obiegu dokumentów.
5.  Państwa  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  czasu  zrealizowania  celu  a  następnie
zrealizowania  przepisów  dotyczących  archiwizowania  danych  obowiązujących  u  Administratora,  szczególnie  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.
 6.  Mają  Państwo  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  (na  podstawie  art.  15  RODO),  prawo  do  żądania
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO),
prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO). 
7. Ponieważ przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu udziału w konsultacjach, są Państwo
zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości udziału w konsultacjach.  
10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.


