
 

Zarządzenie Nr 1896 /2023 

Prezydenta Miasta Zawiercie 

 z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawiercie na lata 2023-2030 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 10 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LVII/721/21 Rady Miejskiej 
w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10 stycznia 2022 r., poz. 241) 
 

 

-zarządzam- 

§ 1 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zawiercie dotyczące projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawiercie na lata 2023-
2030. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały. 

§ 2 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Zawiercie. 

§ 3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w aplikacji 
mobilnej do konsultacji społecznych. 

2. Uwagi dotyczące ww. projektu uchwały można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym 
stanowiącym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w formie 
elektronicznej (za pomocą aplikacji mobilnej do konsultacji społecznych Gminy Zawiercie). 

3. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 4 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 stycznia 2023 r. 
2. Termin zakończenia konsultacji: 03 lutego 2023 r. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta 

Łukasz Konarski 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1896 /2023  

Prezydenta Miasta Zawiercie  
  z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 
 
 
 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawiercie na lata 2023-2030 

 

 

l.p. Uwagi do projektu uchwały 
 

 Obecny zapis w projekcie uchwały Proponowana zmiana zapisu lub 
dodatkowy zapis 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

 
Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą wykorzystywane 
wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu przy  

ul. Leśnej 2. 

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zawiercie.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

− wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO), 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Przetwarzane będą następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, 

kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem konsultacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

9. Podanie przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do ujęcia Pani/Pana opinii  

w wynikach konsultacji społecznych, a ich niepodanie skutkuje nieważnością przekazanej opinii. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 

 

 

 


