
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 495/2023 

Wójta Gminy Niegowa 

z dnia 10 lutego 2023r. 

 

FORMULARZ WNIOSKU 

 konsultacji  społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XVIII/2004 

Rady Gminy Niegowa z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Niegowa 

 

1. Czy akceptujesz zaproponowaną zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 141/XVIII/2004 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw Gminy Niegowa? 

 

Proszę o zakreślenie odpowiedzi: 

 

 

 

2. Jeżeli nie jakie proponujesz zmiany? 

 

Treść uwag, propozycje zmian, uzasadnienie: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga 

Propozycje, uwagi i opinie zgłoszone w formularzu wypełnionym anonimowo oraz złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Dziękujemy bardzo za wypowiedzenie się w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 141/XVIII/2004 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw Gminy Niegowa 

 

 

 

TAK NIE 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA - KONSULTACJE SPOŁECZNE: 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 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)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1,                     

42 - 320 Niegowa, można się kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: 

urzad@niegowa.pl 

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony 

Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@niegowa.pl lub 

listownie na adres Urzędu Gminy. 

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu 

uchwały Rady Gminy Niegowa w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy 

Niegowa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c RODO 

(tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku 

ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w 

art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 1, ust. 4, 6 

oraz § 5 Uchwały Nr 101/XV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Niegowa. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 

czasu ustania celu ich przetwarzania, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte. 

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich 

sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 

RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do 

przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 

ust.3 RODO). 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie uniemożliwi 

wzięcie udziału w konsultacji.  

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą 

profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich. 

mailto:urzad@niegowa.pl

