
ZARZĄDZENIE NR 15/2022

WÓJTA GMINY  MIEDZNA

z dnia 6 kwietnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Miedzna.

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2022r.,  poz.  559  ze  zm.)  oraz  uchwały  Nr
XXVIII/186/2022 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miedzna (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
3061 z dnia 17.03.2022r.)  zarządzam, co następuje:

§1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
uchwalenia statutów sołectw Gminy Miedzna:

 Statut Sołectwa Miedzna
 Statut Sołectwa Międzyleś
 Statut Sołectwa Orzeszówka
 Statut Sołectwa Ugoszcz
 Statut Sołectwa Poszewka
 Statut Sołectwa Rostki
 Statut Sołectwa Tchórzowa
 Statut Sołectwa Warchoły
 Statut Sołectwa Wola Orzeszowska
 Statut Sołectwa Wrotnów
 Statut Sołectwa Wrzoski
 Statut Sołectwa Zuzułka
 Statut Sołectwa Żeleźniki

Statuty sołectw stanowią Załączniki od Nr 1 do Nr 13 do projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie  od dnia 11 kwietnia 2022 roku do dnia 6
maja 2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Miedzna.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektów
statutów sołectw Gminy Miedzna.

§2

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia
statutów  sołectw  Gminy  Miedzna  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
www.bip.gminamiedzna.pl , na stronie internetowej Gminy Miedzna www.gmina-miedzna.pl,



wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń   w  Urzędzie  Gminy  w  Miedznie  oraz  u  sołtysów
poszczególnych sołectw.

Konsultacje  przeprowadzone  będą  w  formie  przyjmowania  pisemnych  uwag,  opinii i
wniosków na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wypełniony  formularz  konsultacyjny  należy  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w
Miedznie  lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy w Miedznie, ul. 11 listopada 4, 07-
106 Miedzna  lub  przesłać  skan wypełnionego  formularza  pocztą  elektroniczną  na  adres  :
sekretarz@gmina-miedzna.pl

§3

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

 

§4

Wyniki  konsultacji  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez  publikację w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedznie.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                          Tadeusz Tomasz Okulus

mailto:sekretarz@gmina-miedzna.pl


                                                                                                           Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2022

Wójta Gminy Miedzna 
z dnia 6 kwietnia 2022r.

     FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, OPINII  I WNIOSKÓW 
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

STATUTÓW SOŁECTW GMINY MIEDZNA

• Sołectwo:……………………………………………………………………………

• Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:

………………………………………………………………………………………

• Adres: 
…………………………………………………………………………………………

• Proponowane uwagi, opinie i wnioski do projektu uchwały:

Lp.
Wskazanie załącznika i

§ 
w analizowanym

dokumencie

Treść uwagi,
opinii, wniosku Uzasadnienie

data i czytelny podpis osoby składającej formularz:

……………………………………………………………………………………..



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W ZAKRESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miedzna  (adres:  ul.  11
listopada 4, 07-106 Miedzna; tel. kontaktowy 25 691 83 28). 

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się  Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem  adresu  email:  iod.rodo@epoczta.pl  lub  pisemnie  na  adres
Administratora.

3) Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Miedzna na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO w
związku  z art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  559  ze  zm.  )  oraz   Uchwałą  nr
XXVIII/186/2022 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miedzna.

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

2) Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

3) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

4) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych
osobowych (RODO);

5) Podanie  przez  Państwa danych  osobowych jest  dobrowolne.  Nieprzekazanie  danych
skutkować  będzie  brakiem  możliwości  uwzględnienia  Państwa  wniosków  i  uwag
przedstawionych w ramach konsultacji społecznych.

6) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 15/2022 

Wójta Gminy Miedzna
 z dnia 6 kwietnia 2022r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEDZNA

z dnia 6 kwietnia   2022 roku

Na  podstawie  art.  5a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2022r.,  poz.  559  ze  zm.)  oraz  Uchwały  
Nr XXVIII/186/2022 Rady Gminy w Miedznie z dnia  25 lutego 2022 roku  w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miedzna 

Wójt Gminy Miedzna
zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem jest  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Miedzna.  Konsultacje  obejmują  obszar  całej  gminy  i  są  skierowane  do  mieszkańców
poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące
dla organów Gminy. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy  Miedzna  dostępny  jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminamiedzna.pl,  na stronie internetowej Gminy
Miedzna  www.gmina-miedzna.pl,  wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Miedznie oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wszelkie  uwagi,  opinie  i  wnioski  mieszkańców  należy  składać  pisemnie  na  formularzu
konsultacyjnym w terminie  od 11 kwietnia  2022 roku do dnia  6  maja 2022 roku,  w
sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Miedznie,  za  pomocą  poczty  na  adres  Urzędu  Gminy  w
Miedznie, ul. 11 listopada 4, 07-106 Miedzna, lub przesłać skan wypełnionego formularza
pocztą elektroniczną na adres : sekretarz@gmina-miedzna.pl.

                Wójt Gminy

        Tadeusz Tomasz Okulus 


