
 ZARZĄDZENIE NR 177/2021
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w  Gminie Wierzchosławice na

lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 16 b, art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2020  poz. 1876  z późn.zm.)   art. 5a  ust. 1 ,  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372  ) oraz § 1 załącznika do uchwały Nr IV/22/2015 Rady
Gminy Wierzchosławice  z dnia  30 stycznia  2015 roku w sprawie  określenia  zasad  i trybu przeprowadzania
konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  Gminy  Wierzchosławice  (Dz.  Urz.  Woj.  Małop.  z 9.02.2015 r.
poz. 631) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje  społeczne  projektu  uchwały  Rady   Gminy   Wierzchosławice   w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w  Gminie Wierzchosławice na lata 2021 -
2026.

2. Konsultacje  zostaną  przeprowadzone  w okresie  od  13 września  2021 roku  do  dnia  24 września
2021 roku .

3. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację z jej przedstawienia

§ 2. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji
publikuje się :

a) na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/,

b) Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,

c) w formie obwieszczenia na terenie gminy.

§ 3. Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie  treści  ankiety  na  stronie  internetowej  Gminy  Wierzchosławice
https://www.wierzchoslawice.pl/,

b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice,

c) udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzienniku Podawczym Urzędu ( parter
budynku Urzędu Gminy) i Biurze Rady Gminy ( I piętro budynku ) .

§ 4. Uzupełnioną i podpisaną ankietę można składać w formie:

1) pisemnej  oraz  za  pomocą  poczty  elektronicznej  –  uwagi  i opinie  do  projektu  strategii  można  składać
pisemnie za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety według wzoru opublikowanego wraz z projektem
strategii w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 w następujący sposób:

a) w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wierzchosławice,  33-122  Wierzchosławice  550,  poprzez  złożenie  na
Dzienniku Podawczym,

b) w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wierzchosławice,  33-122  Wierzchosławice  550,  poprzez  złożenie
w Sekretariacie,

c) w Biurze Rady Gminy (skrzynka na formularze ankiety),
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d) 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  ankiety  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 .

§ 5. Odpowiedzialność za konsultacje

1. Osobą  odpowiedzialną  za  sprawdzenie  poprawności  ankiet,  ustalenie  wyników  konsultacji  oraz
sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji jest Pan Dariusz Lech – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Wierzchosławicach, tel.: (14)631 90 23, e-mail: dariusz.lech@wierzchoslawice.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje  są  ważne  bez  względu na  liczbę  uczestniczących w nich  osób  oraz  zgłoszonych  uwag.
Ankieta  zgłaszania  uwag  jest  ważna  jeżeli  została  prawidłowo  wypełniona  ze  wskazaniem  wszystkich
koniecznych danych oraz podpisana.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach, które
były przedmiotem konsultacji, ale organy gminy rozpatrują wyniki konsultacji i biorą je pod uwagę jako jeden
z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu strategii.

3. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:

1) przedmiocie i celu konsultacji,

2) terminie realizacji konsultacji,

3) liczbie osób uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),

4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,

5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem
uwzględnienia  lub  nieuwzględnienia  poszczególnych  uwag  zgłoszonych  w trakcie  konsultacji
(ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).

4. Sprawozdanie,  o którym  mowa  w ust. 3,  zamieszcza  się  w terminie  do  7 dni  od  daty  zakończenia
konsultacji:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice,

2) na stronie internetowej gminy Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/,

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wydania.

 

Wójt Gminy

Andrzej Mróz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/2021

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 3 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Konsultacje  społeczne  projektu  uchwały   Rady   Gminy  Wierzchosławice  w sprawie uchwalenia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 - 2026.

Od  dnia  13 września  2021 roku  do  dnia  24 września  2021 roku  zapraszamy  mieszkańców Gminy
Wierzchosławice  do  zgłaszania  uwag  i propozycji  do  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Wierzchosławice
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w  Gminie Wierzchosławice na
lata 2021 - 2026.

Zawiadomienie  o konsultacjach  społecznych  wraz  z dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  
konsultacji publikuje się :

a) na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/,

b) Biuletynie Informacji Publicznej  ,

c) w formie obwieszczenia na terenie gminy.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice ,

b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice,

c) udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy, Dzienniku Podawczym Urzędu ( parter
budynku Urzędu Gminy) i Biurze Rady Gminy ( I piętro budynku )

Uzupełnioną i podpisaną ankietę można składać w formie:

1) pisemnej  oraz  za  pomocą  poczty  elektronicznej  –  uwagi  i opinie  do  projektu  strategii  można  składać
pisemnie za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety według wzoru opublikowanego wraz z projektem
strategii w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 w następujący sposób:

a) w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wierzchosławice,  33-122  Wierzchosławice  550,  poprzez  złożenie  na
Dzienniku Podawczym,

b) w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wierzchosławice,  33-122  Wierzchosławice  550,  poprzez  złożenie
w Sekretariacie,

c) w Biurze Rady Gminy (skrzynka na formularze ankiety),

d) 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  ankiety  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 .

Wójt Gminy

Andrzej Mróz
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/2021

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 3 września 2021 r.

ANKIETA
ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI

do projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w  Gminie Wierzchosławice na lata 2021 - 2026.

Lp.
Część dokumentu do którego odnosi

się uwaga
(strona/rozdział/podrozdział)

Obecny zapis
Propozycja

zmiany
Uzasadnienie zmiany

1.

2.

3.

INFORMACJA O OSOBIE ZGŁASZAJĄCEJ

Imię i nazwisko, 
adres
Dane kontaktowe
( w przypadku 
konieczności 
doprecyzowania 
uwagi, podanie 
dobrowolne )
Podpis
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INFORMACJA
o ochronie danych osobowych dla osób składających uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 - 2026.

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  §  1 załącznika do uchwały Nr IV/22/2015 Rady
Gminy Wierzchosławice  z dnia  30 stycznia  2015 roku w sprawie  określenia  zasad  i trybu przeprowadzania
konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  Gminy  Wierzchosławice  (Dz.  Urz.  Woj.  Małop.  z 9.02.2015 r.
poz. 631)  oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020
poz. 1876 z późn.zm.). 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.
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10. Dane  osobowe  nie będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w tym  również  nie będą
profilowane

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Mróz
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