ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA

NR 699/290/20
Z DNIA 13 PAźDZIERNIKA 2020 ROKU

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
Rozwoju Gminy

Mi kołów

społecznych

z

mieszkańcami

713) oraz§ 1 ust. 1 pkt 2

załącznika

27 czerwca 2017 r. w sprawie
mieszkańcami

Gminy

,. przyjęcia

Strategii

na lata 2020- 2030".
samorządzie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

z

w przedmiocie

do

Uchwały

określan ia

gminnym (t.j. Dz. U. 2020 , poz.

Nr XXXII/646/2017 Rady Miejskiej

Mikoława

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z dnia

społecznych

Mikołów.

zarządzam,

co

następuje:

§1

1.

Podjąć

konsultacje

Rozwoj u Gminy

społeczne

Mikołów

z

mieszkańcami

Gminy

Mikołów,

których przedmiotem jest projekt Strategii

na lata 2020-2030, zwany dalej projektem Strategii.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Mikołów dotyczących wprowadzenia
Strategii.
3. Termin konsultacji
4.

Zasięg

5.

Uprawnionymi do

określa się

od 19.10.2020 r. do 01 .11.2020 r.

terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego
udziału

w konsultacjach

są

wszyscy

Mikołowa .
m ieszkańcy Mikołowa .

§2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety dla mieszkańców do pobrania na stronie
internetowej http://www.bip.mikolow.eu w zakładce konsultacje społeczne oraz bezpośrednio w Urzędzie
Miasta
2. Ustala

Mikołów.

się

wzór formularza uwag do projektu Strategii ,

stanowiący Załącznik

nr 1 do niniejszego

Zarządzenia .

3.

Wypełniony
Mikołów

i podpisany formularz mieszkańcy mogą składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
lub po zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu. Na kopercie lub

w tytule e-mail

należy wpisać:

,.Uwagi do projektu Strategii".

4. O rozpatrzeniu uwag decyduje data
w§ 1 ust.3 nie

będą

wpływu

formularza. Formularze wniesione po terminie

określonym

rozpatrywane.
§3

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się Burmistrzowi
zatwierdzenia. Burm istrz przedstawia go Radnym na sesji Rady Miejskiej.
2. Wyniki konsultacji
3. Konsultacje
4.

mają

uważa się

charakter opiniodawczy i nie

za

ważne

bez

względu

na

są wiążące

liczbę

dla organów Gminy.

osób w nich

uczestniczących .

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej.
§4

1. Opinie

będą

analizowane na podstawie wypełnionego formularza uwag do projektu Strategii.

2. Głosem nieważnym będzie opinia zawarta w formularzu uwag do projektu Strategii, który:
1) nie został podpisany,
2) oddany został przez osobę

niebędącą mieszkańcem Mikołowa ,

Mikoława

do

3) oddany

został

niniejszego

na innym druku

niż

formularz uwag do projektu Strategii

stanowiący Załącznik

zarządzenia ,

4) oddany został po

upływie

terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji.
§5

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem wydania.

Otrzymują :

1. Burmistrz
Mi kołowa

Michał Stempln

r. /h-...;_

RADCA PRAWNY
KT 2321

2. Rada

3. Biuro

4. Sekretarz

Miejska

Aktywności

Miasta

Mi kołowa

Obywatelskiej

nr 1 do

~

)

Załącznik

nr 1 - Formularz uwag do projektu "Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030"

l. Informacje o zgłaszającym:
Imię

i nazwisko

Adres e-mail do
ewentualnej
korespondencji ws uwag

Adres zamieszkania

Uwagi do projektu "Strat egii Rozwoju Gminy M ikołów na lata 2020-2030" przyjmowane są wyłączn i e na niniejszym formularzu . Konieczne jest wypełnienie punktu 1.
W terminie do 01.11.2020 r., wypełnio ny formularz prosimy pozostawić w Bi urze Podawczym U rzędu Miasta Mikotów, lub przesłać pocztą na jego adres: ul. Rynek 16, 43190 Mikotów, lub skorzysta ć z poczty elektronicznej wysyłając jego skan na: um@m ikolow.eu Na kopercie lub w tytule e-mail na le ży wpisać: " Uwagi do projektu Strategii".
2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian:
Lp.

Część

dokumentu, do którego odnosi

się uwaga (rozdział/ strona/ punkt)

Treść

uwagi

Propozycja zmiany

1.

2.

3.

Skła d ając podpis wyraża Pani/Pan zgo dę na prze twarzanie Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwi ązk u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego p rze pływu ta kich danych o raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą d zenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119. 1) - dalej RODO - informuję , że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mi kołowa, którego siedziba mieści się w U rzędzie Miasta Mikotów, ul. Rynek 16, 43-190 M ikotów. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie opracowywania
dokumentu, pn . .,Strategia Rozwoju Gminy M ikotów na lata 2020-2030". Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bę dą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo
do ż ąd a nia od administratora d ostępu do danych osobowych, ich sprostowania, u su n ięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wszel ką ko res pon d encję w sprawach zw iąza n yc h z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy k ierować na adres administ ra tora lub na adres Inspektora Ochrony Danych: grzegorz.szymanski@mikolow .eu

data i podpis: ......... ......... ........................................... ..

