
ZARZĄDZENIE NR 151/2020 
WÓJTA GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 2021 - 2030 

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 4 uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Kaźmierz 
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 
Kaźmierz ( Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 7363) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 2021 - 2030.  

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Kaźmierz na lata 2021 – 2030 stanowiący załączniki nr 1 do zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 grudnia 2020 r. do 18 stycznia 2021r.  

4. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kaźmierz. 

5. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektu Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 2021 - 2030. 

§ 2. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie na 
formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć: 

1) w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz; 

2) listownie na adres Urzędu Gminy w Kaźmierzu, Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz; 

3) przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: gmina@kazmierz.pl 

§ 3. Do przeprowadzenia konsultacji i opracowania jej wyników powołuje się zespół w składzie: 

1) Michał Skrzypczak,  

2) Wirginia Jędrzejczak, 

3) Janusz Stróżyk. 

§ 4. 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy. 

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaźmierz, na stronie 
internetowej Gminy Kaźmierz, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kaźmierzu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 109FE9A3-52FD-46F0-BDC2-C076BDA3921A. podpisany Strona 1



§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Kaźmierz 
 
 

Zenon Gałka 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 151/2020 

Wójta Gminy Kaźmierz 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 2021 - 2030 

 
Na podstawie 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:  
•Administratorem danych jest Gmina Kaźmierz, reprezentowana przez Wójta.  
•Z administratorem można kontaktować się listownie: Urząd Gminy w Kaźmierzu lub e-mailem: iod@kazmierz.pl, telefonicznie pod nr tel.: 
612918065.  
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w 
związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – przeprowadzenie konsultacji społecznych.  
•Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 
z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej;  
•Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; żądania 
usunięcia swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych; żądania przeniesienia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
•Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.  
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o 
materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
•Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych. 
IMIĘ  

NAZWISKO  

lp. uwagi Oznaczenie jednostki 
redakcyjnej projektu 
Strategii, której 
dotyczy zgłoszenie 
(np. numer strony)  

Treść uwagi lub proponowanego brzmienia jednostki redakcyjnej 
projektowanego statutu sołectwa, której dotyczy zgłoszenie  

   

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Kaźmierz. 

…………………………………… 

data i czytelny podpis
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