
ZARZĄDZENIE  NR 144/2019 

BURMISTRZA  CEDYNI 

z dnia 25 września 2019 r. 

 

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu zmiany „Strategii 

zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”  

 

 Na podstawie Uchwały  Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXXIV/281/2014 z dnia 13 czerwca 

2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  

Gminy Cedynia (Dz. U. Woj. Zacho. poz. 2977) zarządzam:  

 

§ 1. 1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych : 

 

1) cel i przedmiot konsultacji -  zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie 

projektu zmiany „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”; 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji :   

a) termin  rozpoczęcia konsultacji  -   03 października 2019 r. 

b) termin zakończenia konsultacji -     17 października 2019 r. 

3) zasięg  terytorialny  oraz podmioty  / osoby  uczestniczące w konsultacjach – zasięg 

ogólnogminny; opinie, uwagi i propozycje mogą składać mieszkańcy Gminy Cedynia; 

4) formy przeprowadzenia konsultacji : 

-  projekt dokumentu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie 

internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

- w terminie podanym  w § 1 ust.1 pkt 2 uruchomiony zostanie  punkt konsultacyjny ( pok. nr 8 

Urzędu Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy), w którym mieszkańcy Gminy Cedynia będą 

mogli przedstawić swoje  opinie, uwagi i propozycje  na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je 

osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny; 

5) sposób poinformowania  mieszkańców  o trybie  przeprowadzenia konsultacji  - informacja o 

konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie 

internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni;  
6) sposób i tryb  zgłaszania opinii, uwag i propozycji – zgłoszenia opinii uwag i propozycji należy 

dokonać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który będzie 

również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, w punkcie 

konsultacyjnym, przesłanym drogą elektroniczną na adres info@cedynia.pl lub złożonym w wersji 

papierowej w punkcie konsultacyjnym; 

     7) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji - 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Miejskiego w Cedyni-

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; 

     8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji -  wyniki zostaną przedstawione w raporcie, 

który  zostanie  zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, w terminie 30 dni od daty ich 

zakończenia.         

 

§2. Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  

Publicznej, na stronie internetowej  Gminy Cedynia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 
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        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2019 

        Burmistrza Cedyni z dnia 25.09.2019 r. 

 

 

    

   Formularz  zgłaszania opinii i uwag 

 
 

1.Podmiot  zgłaszający/osoba zgłaszająca opinię  

........................................................................................... 

 

2. Osoba do kontaktu  ............................................................................................ 

 

Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

             Data :                             Podpis 

 
................................................                                                         ........................................ 



Obowiązek informacyjny – konsultacje społeczne 

 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, 

„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 

13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez 

Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, 

e-mail: cedynia@cedynia.pl. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Nieścioruk, tel. 91 4317 817 lub e-mail: 

info@cedynia.pl. 

 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e czyli przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (Uchwała  nr 

XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r.)w celu zebrania opinii 

oraz pozyskania dodatkowych informacji i sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla 

gminy i jej mieszkańców. 

 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji 

oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do 

żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą 

profilowane. 

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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