ZARZADZENIE NR 68/2019

LUBIN
WOJTA GMINY LUBJN
z dnia 9 stycznia 2019 r.1'.
mieszkaﬁcami Gminy Lubin
dotyczace
dotyczqce przeprowadzenia konsultacji z mieszkaflcami
w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 iipkt
Uchwaiy Nr XIII/58/2015 Rady
2018 r. poz. 994 26 2111.), Uchwa’Iy
o0 samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z12018
spo’recznych
I. w sprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji spoiecznych
Gminy Lubin 2 dnia 14.05.2015 r.
2015 r. poz. 2329) oraz
zmieszkaﬁcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Wojewodztwa Dolnos’lqskiego 222 maja 20151:
proceduxy
pi'zystqpieiiia do procedury
w sprawie przystqpienia
2018 r. W
Uchwaly Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin 2 dnia 28 grudnia 20181‘.
Uchwaiy
co
zarzqdzam
mieszkaﬁoami
mieszkaﬁcami
z
konsul’cacji
konsultacji
zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin iprzeprowadzenia
nastopUJe:
nastgpuje:

Rozdzial l.
1.

Przedmiot konsultacji spolecznych

§1.
w sprawie zmiany
spotecznyoh z mieszkaﬁcami Gminy Lubin W
sic; przeprowadzenie konsultacji spolecznych
l. Zarzqdza si¢
wlaczeniu do Gminy czos’ci terytorium Miasta Lubina,
polegajqcej na wiqczeniu
granic administracyjnych Gminy Lubin polegajacej
okres’lonego 11a
tj. obl'qbu
nr 7, nr 99inr
inr 10 miasta Lubina, okres'lonego
na mapie stanowiqcej
czos’ci obrobéw m‘
obr¢bu nr 11 oraz czoéci
Za’tqcznik nr 1 do niniejszego
niniej szego Zarzqdzenia.
Zaiacznik

wyra20nej w Uchwale
2. Konsultacje okreélone w ust. 1 przeprowadza sio
51¢ z inicjatywy Rady Gminy Lubin wyraZonej

Nr III/2 7/2018 2 dnia
dm’a 28 grudnia 2018 I‘.
r. w Sprawie
sprawz’e przysrqpienia
przystqpienia do procedury
administracyjnych Gminy Lubin 1’1‘ przeprowadzem'a
przeprowadzenia konsultacji
konszlltacji z mieszkaricami.

zmz'any
zmiany

gram'c
granic

§ 2.
l. Zarzqdza sic;
sis; przeprowadzenie konsultacji spoiecznych
spo1ecznych z mieszkaﬁcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
1.
granic Gminy Miej
Miejskiej
skiej Lubin (Miasta Lubina) polegajqcej na wl‘qczeniu
w1qczeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin
(Miasta
czoéci obszaru Gminy Lubin, tj. obszarow 50160t
Lubina) czqs’ci
30160t Chrostnik, Krzeczyn Wielki,

Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Gorne
Gérne iK1opotow,
iKiopotow, okres’lonych na mapie stanowiqcej Zai’qcznik
Zal’qcznik nr 2 do
niniejszego Zarzqdzenia.

2. Konsultacje okres’lone w ust. 1 przeprowadza sic;
51$ z
2 inicjal‘ywy
inicjatywy wojta Gminy Lubin.
Rozdzial 2.

Cal, obszar, termin, tryb konsultacji spolecznych oraz osoby uprawuione
Gel,
uprawnione do udzialu w tych
konsultacjach

§3.
l. Celem konsultacji, o ktorych
1.
ktdrych mowa w § 1 i § 2jest
2 jest uzyskanie opinii mieszkaﬁcéw Gminy Lubin
dotyczacych
dotyczqcych zmiany granic Gminy Lubin i Gminy Miejskiej
Miej skiej Lubin okres’lonych odpowiednio w:

1) Uchwale
Uchwal’e Nr [11/27/2018
111/2 7/2018 Rady Gminy Lubin 2 dnia
grudnia 2018 r. w sprawie
6111121 28 grudm’a
sprawz'e przystqpienia
przystqpiem’a d0
do
procedury zmicmy
zmiany granic
gran/‘6 adminisn'acyjnych
administracyjnyc/z Gminy Lubin 1' przeprowadzen
przeprowadzenia
1a konsulz‘acjz'
konsultacji z mieszkalicami;
mieszkaiicami;

2) Uchwale Nr 11/17/18 Rady Miejskiej w Lubinie
Lzytbinie 2z dnia
(111101 I9
19 grudnia 2018 r. w sprawie zmz'cmy granic Gminy
konszdtaq'.
przeprowadzem'a konsultacji.
Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia
2. Konsultacje, 0o ktorych
ktérych mowa w § 1 1i § 2 przeprowadzone boda,
bodq na obszarze Gminy Lubin.

3. Uprawnionymi do udzia1u
udziaiu w konsultacjach, o ktorych
ktoiych mowa w § 1 i § 2 sq osoby zamieszkavle
zamieszkarl‘e na
obszarze
obszai‘ze Gminy Lubin posiadajqce czynne prawo wyborcze do organow Gminy Lubin.
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4. Konsultacje, o ktérych mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone zostanq w terminie od 21 stycznia 2019 r. do

8 marca 2019 r. w trybie zapytaﬁ ankietowych w formic papierowej, polegajqcych na przyjmowaniu
pisemnych opinii, o ktérych mowa w ust. 1 przez komisje powo1ane przez Wéjta Gminy Lubin Oak w§ 7),
w nastégpujqcy sposéb:

1)na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sokectwach Gminy Lubin wterminie 0d
21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r.;
2) w tx‘akcie indywidualnych spotkaﬁ z mieszkaﬁcami;

3) w trakcie dyZuréw peinionych w poszczegélnych miejscowos’ciach;

4)w Referacie Organizacyjnym iSpraw Obywatelskich Urzodu Gminy wLubinie — pokéj nr 28 (59-300
Lubin, ul. Ksiocia Ludwikal nr 3) w terminie 0d 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.
Rozdzial 3.
Zasady prowadzenia konsultacji spolecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin
polegajqcej na wlaczeniu czqéci terytorium miasta Lubina,

tj. obrgbu nr 11 oraz czqéci obrobéw nr 7,nr 9 i nr 10 miasta Lubina

§4.
1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie okres’lonym w§ 1 ust. 1, zawierac’ bodzie
pytanie nastopujacej tres’ci:
,,Czy jest Pani/Ptm za wlqczeniem do Gminy Lubin cn‘ci terytorium Miasta Lubina,
okre§lortego m: mapie zalqczonej do niniejszej ankiety?”.
2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w§ 3 ust.4wformie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegaé beda na udzieleniu odpowiedzi 11a pytanie okres’lone w ust. 1 poprzez umieszczenie
przez osobq biorc udzia} w konsultacjach znaku ,,X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: ,‘TAI ” albo ,,NIE”.
Odpowiedi na
pytanie uznana zostanie za niewaa, jeZeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej
nie postawiono znaku ,,X" w iadnym polu lub postawiono znak ,,X” w wigcej nizjednym polu.
3. Wzér ankiety konsultacyjnej, 0 ktérej mowa w ust. 2 stanowi Zaiacznik Nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia.

4. Mieszkaniec Gminy Lubin biox‘qcy udzia1
konsultacyjnej iudzia1 wkonsultacjach na lis'cie
Wypelnionq ankiete; konsultacyjne} naIeZy wrzucié
Wéjta Gminy Lubin komisjeﬁ w sposéb okres’lony w

w konsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety
oséb uprawnionych do udziam wtych konsultacjach.
do stosownej umy udostqpnionej przez pow01ane przez
§ 3 ust. 4 niniejszego Zarzadzenia.

5. Komisje, o ktérych mowa § 7, z czynnos’ci okres’lonych w ust. 4 sporzqdzaé bode; protokol’y czqstkowe,
Zgodnie z wzorem stanowiqcym Za1qcznik Nr 33 do niniejszego Zarzqdzenia.
6. Kazdy mieszkaniec Gminy Lubin biorqcy udziai w konsultacjach, moZe wyrazié swojq opinio przy
pomocy ankiety k0nsultacyjnqi (wg wzoru stanowiqcego Zaiqcznik nr 3) tylko jeden raz.

Rozdzial 4.
Zasady prowadzenia konsultacji spolecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin
polegajqcej na wlaczeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin czgéci obszaru Gminy Lubin,
tj. obszaréw solectw: Chréstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Gorne
i Klopotéw

§5.
1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie okres’lonym w§ 2 ust. 1, zawieraé bodzie
pytanie nastgpujqcej tres’ci:
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,,Czy jest Patti/Pan zrl wlqczeniem do Miasra Lubiml czgs’ci obszaru Gminy Lubin,

tj.

solectw:

Chro’stnik,

Krzeczyn

Wielki, Mimszowice,

Obora,

iKlopotéw, okres’lonego ua mapie zalqczonej do niniejszej ankiety?”.

Osiek, Szklary

Go'rne

2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w§ 3 ust. 4 w formie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegac’ bedq na udzieleniu odpowiedzi na pytanie okres’lone w ust. l poprzez umieszczenie
przez osobe; biorc udzia1 w konsultacjach znaku ,,X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: ,,TAK” albo ,,NIE”.

Odpowiedi na

pytanie uznana zostanie za niewaa, jeZeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej

nie postawiono znaku ,,X” w Zadnym polu lub postawiono znak ,,X” w wiqcej niZ jednym polu.

3. Wzor ankiety konsultacyjnej stanowi Zahqcznik N14 do niniejszego Zarzqdzenia.
4. Mieszkaniec Gminy Lubin biorqcy udzia1 wkonsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety

konsultacyjnej iudzia1 wkonsultacjach 11a lis’cie osob uprawnionych do udziedu wtych konsultacjach.

Wype’mionq ankiete; konsultacyjnq naleiy wrzucié do stosownej urny udostopnionej przez powolana przez
W6jta Gminy Lubin komisjo, w sposob okres’lony w § 3 ust. 4 niniejszego Zarzqdzenia.
S. Komisje, o ktorych mowa w § 7, Z czynnos’ci okres’lonych w ust. 4 sporzqdzaé bode; protokoly czqstkowe,
zgodnie z wzorem stanowiqcym Zaiqcznik Nr 4a do niniejszego Zarzqdzenia.
6. KaZdy mieszkaniec Gminy Lubin biorqcy udzia’1 wkonsultacjach, moZe wyrazié swojq opinio przy
pomocy ankiety konsultacyjnej (wg wzoru stanowiacego Za’tacznik nr 4) tylko jeden raz.
Rozdzial 5.
Informacje ogélne

§6.
1. Na ankietach konsultacyjnych, ktérych wzory stanowiq Za’czniki nr 3 i4 do niniejszego Zarzadzenia
zamieszczona zostanie Klauzula informacyjna RODO. Potwierdzenie otrzymania arkusza ankiety
konsultacyjnej i udziaiu w konsultacjach na lis'cie oséb uprawnionych do udziafu w tych konsultacjach (jak w §
4ust.4 i§ 5 ust. 4) bodzie jednoczes’nie potwierdzeniem wyraZenia zgody tej osoby 11a przetwarzanie jej
danych osobowych zgodnie ztres’ciq ww. Klauzuli, ktéra dostegpna jest takZe na stronie internetowej Gminy
www.11g.1ubin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
2. Terminy zebraﬁ wiejskich (o ktélych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) oraz dyZurow (o ktolych mowa w§
3 ust. 4 pkt 3) podane zostanq do publicznej wiadomos’ci poprzez zamieszczenie na tablicy og’toszeﬁ Urzodu
Gminy w Lubinie, tablicach og’1oszer'1 w so%ectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy
www.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .

3. Z konsultacji spoiecznyoh objgtych 11iniejszym Zarzqdzeniem, w oparciu ozebrane ankiety. protokoiy
czqstkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 i § 5 ust. 5, oraz listy, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 4,
sporzqdzony zostanie protokéh kto1y‘ przedsthwiony zostanie mieszkaﬁcom oraz Radzie Gminy Lubin
wsposob iw terminie okres’lonym wKalendarzu czynnos’ci zwiqzanych zpl‘zeprowadzeniem konsultacji
spokcznych, stanowiqcym Zalqcznik 111' 5 do niniejszego Zarzqdzenia.

§7.
Komisje okres’lone w § 3 ust. 4 powomne zostanq przez wojta Gminy Lubin odrobnym zarzqdzeniem.

§8.
, Wykonanie zarzqdzenia powierza sic; Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
Srodowiska.

iOchrony

§9.
Integralne czos’ci do niniejszego Zarzqdzenia stanowiq:
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Zalacznik nr 1
Mapa dotyczqca zmiany granic Gminy Lubin polegajacej na wmczeniu do Gminy czqs'ci terytorium
Miasta Lubina.
Zalacznik nr 2
Mapa dotyczqca zmiany granic Miasta Lubina polegajqcej na wiqczeniu do terytorium Miasta Lubina
czegéci obszaru Gminy Lubin.
Zalacznik n 3

Wzér ankiety konsultacyjnej dotyczqcej zmiany granic Gminy Lubin polegajqcej na wlqczeniu do Gminy
czes’ci terytorium Miasta Lubina.
Zalacznik nr 321

Wzér protokolu czqstkowego z przeprowadzania konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany granic

Gminy Lubin polegajqcej na wlqczcniu do Gminy czgs'ci terytorium Miasta Lubina.
Zalacznik nr 4

Wzér ankiety konsultacyjnej dotyczqcej zmiany granic Miasta Lubina polegajqcej na wlqczeniu do
terytorium Miasta Lubina czgs'ci obszaru Gminy Lubin.
Zalqcznik nr 43

Wzér protokoiu czqstkowego z przeprowadzania konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany granic
Miasta Lubina polegajqcej na whgczeniu do terytorium Miasta Lubina czgs'ci obszaru Gminy Lubin.
Zalacznik n_r 5
Kalendarz czynnos’ci dotyczacych przeprowadzenia konsultacji spo{ecznych zmieszkaﬁcami Gminy
Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin.

§ 10.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania ipodlega ogioszeniu poprzez zamieszezenie na tablicy
ogioszeﬁ Urzgdu Gminy w Lubinie, tablicach ogloszeﬁ wsohactwach Gminy Lubin, stronie internetowej
gminy www.ug.1ubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .

/W/M/

.‘\ i
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Zalacznik nr 1
do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

Mapa dotyczaca zmiany granic Gminy Lubin
polegajqcej na wiaczeniu do Gminy czeéci terytorium Miasta Lubina.

GMINA LUBIN
a Terytorium Miasta Lubina
planowane do wlqczenia
do Gminy Lubin

MIASTO

CHICCIJWWL‘
1?

MM 1111“}

Id: BﬁFAD429-6A11-4588-93C9-A9102929AC5D. Przyjety

Strona 1

Zaiacznik nr 2

do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

Mapa dotyczqca zmiany granic Miasta Lubina
polegajqcej na wiqczeniu do Miasta Lubina czeéci terytorium Gminy Lubin.

GMINA LUBIN
Q Soiectwa Gminy Lubin
planowane do wlqczenia
do Miasta Lubina
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Zaiacznik nr 3
do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

dotyczqca zmiany granic Gminy Lubin polegajqcej na wiqczeniu

do Gminy czeéci terytorium Miasta Lubina

Czy jest Pani/Pan za wlqczeniem do Gminy Lubin czes’ci terytorium Miasta

Lubina, okres'lonego na mapie zaczonej do niniejszej ankiety?

TAK

NIE

Pouczenie:

1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie polega na umieszczeniu znaku ,,X" tylko w jednym
wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: ,,TAK” albo ,,NIE”.
2. Odpowiedi na pytanie uznana zostanie za niewainq, jeieli w arkuszu ankiety konsultacyjnej znak
,,X” nie zostanie postawiony w Zadnym polu lub znak ,,X” postawiony zostanie w wiecej nii jednym
polu.
3. Wypeinionq ankiete konsultacyjnq naleiy wrzucic’ do stosownej urny udostepnionej przez
powoiane przez Wéjta Gminy Lubin komisje.

GMINA LUBIN
O Terytorium Miasta Lublna

planowane do wicnia
do Gminy Lubin
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Klauzula informacyjna RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO‘” ,,osoba, ktérej

dane dotyczq wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym Iub wiekszej
Iiczbie okres'lonych celéw”:
1.

Administratorem Paﬁstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Lubin 2 siedzibq przy
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59 — 300 Lubin.

2.

W sprawach zwiqzanych z ochronq swoich danych osobowych moiecie sic; Paﬁstwo
kontaktowac’ z Inspektorem Ochrony Danych - Panem Dariuszem Milka za pomoca e-mail:
iodogazugJubinQI lub pisemnie na adres: Urzad Gminy Lubin, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin.

3.

Paﬁstwa dane osobowe sa przetwarzane na podstawie wyraionej zgody.

Paﬁstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji spofecznych
oraz wyraiania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.

Niewyraienie zgody bedzie skutkowa’lo niemoinoécia oddania gfosu.
Paﬁstwa dane qq udostepniane wymcznie podmiotom uprawnionym na podstawie

przepiséw prawa.
7.

Do Paﬁstwa danych osobowych mogq miec’: dostep, wytqcznie na podstawie zawartych uméw
powierzenia przetwarzania , podmioty zewnetrzne realizujace ustugi na rzecz Urzqdu Gminy.

8.

Paﬁstwa dane osobowe przetwarzane qa przez okres wynikajacy 2 obowiqzujqcych
przepiséw prawa, do czasu zakor'xczenia sprawy wymagajqcej przeprowadzenia konsultacji
spoiecznych oraz wyraiania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.

9.

W zwiqzku z przetwarzaniem Par'lstwa danych osobowych jesteécie Paﬁstwo uprawnieni do:
- dostepu do swoich danych osobowych
- poprawiania swoich danych osobowych,
- cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wp’lywu na zgodnoéc’: z prawem przetwarzania,

ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem. W celu noszenia wycofania
zgody naleiy napisaé wiadomos’c’ na adres: konsultac'en.|ubin.gl,
- wniesienia qania usuniecia danych w przypadku cofniecia zgody na ich przetwarzanie,
— wniesienia iqdania ograniczenia przetwarzania danych wycznie do ich przechowywania
w przypadku: zakwestionowania prawid£owoéci danych lub podstawy prawnej ich
przetwarzania, potrzeby zapobieienia usuniecia Paﬁstwa danych, pomimo wygaéniqcia

prawnego tytuiu do ich przetwarzania przez Urzad, w celu umoiliwienia Par’tstwu ustalenia,
dochodzenia Iub obrony roszczer'I,

- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie uiywanym formacie nadajqcym sie, do

odczytu maszynowego danych osobowych, ktére zostaty dostarczone administratorowi,
oraz przesfania ich innemu administratorowi.- wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

“’ ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).
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Zaiacznik nr 33
do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

PROTOKOL CZASTKOWY

z przeprowadzania konsultacji spolecznych dotyczacych zmiany granic Gminy Lubin
polegajqcej na wiqczeniu do Gminy czeéci terytorium Miasta Lubina.
W ankiecie konsultacyjnej zadano pytanie:
Czy jest Pam/Pan za wczeniem do Gminy Lubin czes’ci terytorium Miasta Lubina,

okres'lonego na

mapie zaczonej do niniejszej ankiety?

Data konsultacji
Konsultacje przeprowadzono*)
1)

Na zebraniu wiejskim

2)

W trakcie indywidualnych spotkaﬁ z mieszkaﬁcami

3)

W trakcie dyiuréw peinionych w poszczegélnych
miejscowoéciach

4)

W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatel‘skich

Miejscowoéé/Miejsce

Urzqd Gminy w Lubinie, pokéj nr
28

llos’é ankiet wydanych
llos'é ankiet zloionych w urnie, w tym:
Ilos'c' ankiet niewainych
Ilos'é ankiet wainych, w tym:
Ilos'é ankiet na ,,TAK"
Iloéé ankiet na ,,NIE"
Skfad Komisji

Podpis

1.

2
3
4.
5
*) wfasfciwe zaznaczyc’ znakiem ,,X”
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Zalacznik nr 4

do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
dotyczqca zmiany granic Miasta Lubina polegajqcej na wlaczeniu

do terytorium Miasta Lubina czeéci obszaru Gminy Lubin

Czy jest Pani/Pan za wczeniem do Miasta Lubina czgs’ci obszaru Gminy Lubin,
tj. sofectw: Chrdstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Gérne
i Kfopotéw, okres’lonego na mapie zalqczonej do niniejszej ankiety?
TAK

NIE

Pouczenie:

1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie polega na umieszczeniu znaku ,,X" tylko w jednym
wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: ,,TAK" albo ,,NIE”.
2. Odpowiedi na pytanie uznana zostanie za niewainq, jeieli w arkuszu ankiety konsultacyjnej znak
,,X" nie zostanie postawiony w iadnym polu lub znak ,,X” postawiony zostanie w wiqcej nii jednym
polu.
3. Wype’mionq ankiete: konsultacyjnq naleiy wrzucié do stosownej urny udostepnionej przez
powotane przez Wéjta Gminy Lubin komisje.

GMINA LUBIN
Q Soiectwa Gminy Lubin
planowane do wlqczenia

do Miasta Lubina
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Klauzula informacyjna RODO
Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODOm ,,osoba, ktérej
dane dotyczq wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym Iub wiekszej
liczbie okres’lonych celéw”:

1.

Administratorem Pahstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Lubin 2 siedziba przy
uI. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59 — 300 Lubin.

2.

W sprawach zwiazanych z ochrona swoich danych osobowych moiecie sie Paﬁstwo
kontaktowac’ z Inspektorem Ochrony Danych — Panem Dariuszem Milka za pomoca e—mail:
iodo@ ug.Iubin.p_l Iub pisemnie na adres: Urzqd Gminy Lubin, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin.

3.

Paﬁstwa dane osobowe sq przetwarzane na podstawie wyraionej zgody.

4.

Paﬁstwa dane osobowe bedq przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji spoIecznych
oraz wyraiania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.
Niewyraienie zgody bedzie skutkowa niemoinoéciq oddania gIosu.

Paﬁstwa dane bode) udostepniane nacznie podmiotom uprawnionym na podstawie

przeplsow prawa.
7.

Do Paﬁstwa danych osobowych mogq mieé dostep, nacznie na podstawie zawartych uméw
powierzenia przetwarzania , podmioty zewnqtrzne realizujace usIugi na rzecz Urzqdu Gminy.

8.

Paﬁstwa dane osobowe przetwarzane beda przez okres wynikajacy z obowiazujqcych
przepisow prawa, do czasu zakoﬁczenia sprawy wymagajacej przeprowadzenia konsultacji
spoIecznych oraz wyraiania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Lubin.

9.

W zwiazku z przetwarzaniem Paﬁstwa danych osobowych jestes’cie Paﬁstwo uprawnieni do:
- dostepu do swoich danych osobowych
- poprawiania swoich danych osobowych,
- cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wpIywu na zgodnoéé z prawem przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem. W celu noszenia wycofania

zgody naleiy napisac’ wiadomoéc’ na adres: konsultac'enJubinpl,

- wniesienia 2adania usuniecia danych w przypadku cofniecia zgody na ich przetwarzanie,
- wniesienia Zadania ograniczenia przetwarzania danych nqcznie do ich przechowywania
w przypadku: zakwestionowania prawidIowos'ci danych Iub podstawy prawnej ich
przetwarzania, potrzeby zapobiezenia usuniecia Par’lstwa danych, pomimo wygaéniecia
prawnego tytq do ich przetwarzania przez Urzad, w celu umoiliwienia Paﬁstwu ustalenia,
dochodzenia Iub obrony roszczeﬁ,

— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie uiywanym formacie nadajqcym sic: do
odczytu maszynowego danych osobowych, ktére zostaIy dostarczone administratorowi,
oraz przesIania ich innemu administratorowi.- wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

(‘I ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

‘ I/WWWW
I

I

\

l

I {

.
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Za1qcznik nr 4a
do Zarzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

PROTOKCt CZASTKOWY

z przeprowadzania konsultacji spoiecznych dotyczacych zmiany granic Miasta Lubina
polegajqcej na wtaczeniu do terytorium Miasta Lubina czes’ci obszaru Gminy Lubin.
W ankiecie konsultacyjnej zadano pytanie:
Czyjest Pani/Pan za wtqczeniem do Miasta Lubina czqéci obszaru Gminy Lubin, tj. sofectw: Chréstnik,
Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Gérne i K’fopotéw, okreélonego na mapie za’raczonej
do niniejszej ankiety?
Data konsultacji
Konsultacje przeprowadzono*)
1)

Na zebraniu wiejskim

2)

W trakcie indywidualnych spotkari z mieszkaricami

3)

W trakcie dyiuréw peinionych w poszczegélnych
miejscowos'ciach

4)

W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Miejscowoéé/Miejsce

Urzqd Gminy w Lubinie, pokéj nr 28

Iloéé ankiet wydanych
Iloéé ankiet zioionych w urnie, w tym:

Iloéé ankiet niewainych
llos’c’ ankiet wainych, w tym:
lloéc’ ankiet na ,,TAK"
lloéé ankiet na ,,NIE"
SkIad Komisji

Podpis

1.
2
3
4.
5
*) wfas'ciwe zaznaczyc' znakiem ,,X”
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Zaiacznik nr 5

do Zalzadzenia Nr 68/2019
Wéjta Gminy Lubin
2 dnia 09.01.2019 r.

KALENDARZ CZYNNOSCI

dotyczqcych przeprowadzenia konsultacji spoiecznych z mieszkaricami Gminy
Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
Przedmiot czynnoéci konsultacyjnych

Data/termin
wykonania czynnoéci
Niezwfocznie po podpisaniu
niniejszego Zarzadzenia
11 stycznia 2019 r.

Ogmszenie Zarzadzenia poprzez zamieszczenie na tablicy og’roszeﬁ Urzedu Gminy
w Lubinie, tablicach ogmszerﬁ w soiectwach Gminy Lubin, stronie internetowej
gminy www.ug.lubin.p| oraz BIP www.bip.ug:lubin.dolnyslask.p|.

Zawiadomienie o przedmiocie, terminie zasiegu i trybie przeprowadzenia
konsultacji spoiecznych — umieszczenie informacji na tablicy ogioszerﬁ Urzedu
Gminy w Lubinie, tablicach ogtoszer’m w soiectwach Gminy Lubin, stronie
internetowej gminy www.ug.|ubin.pl, BIP www.bip.ug—lubin.dolnvslask.pl oraz
w prasie o zasiegu gminnym.

0d 14 stycznia 2019 r. —
zgodnie ze statutami
Soiectw

Zawiadomienie o terminach zebrar’m wiejskich w poszczegélnych miejscowos’ciach zamieszczenie na tablicy ogtoszer'l Urzedu Gminy w Lubinie, tablicach ogfoszer'l
w so’rectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.|ubin.gl oraz BlP
www.bip.ug-lubindolnvslaskpl.

0d 14 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie o miejiscach i terminach dyiuro’w pemionych w poszczegolnych

miejscowos’ciach - zamieszczenie na tablicy ogioszeﬁ Urzedu Gminy w Lubinie,
tablicach ogioszeﬁ w so’lectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy
www.ug.lubin.g| oraz BIP www.bip.ug—|ubin.do|nyslask.pl.

Powoianie komisji do przeprowadzania konsultacji —

Do 21 stycznia 2019 r.

Zarzadzenie Wéjta Gminy Lubin.

Przeprowadzanie konsultacji na zebraniach wiejskich.

0d 21 stycznia 2019 r.

do 24 lutego 2019 r.
0d 21 stycznia 2019 r.

Przeprowadzanie konsultacji w trakcie indywidualnych spotkaﬁ z mieszkaﬁcami.

do 8 marca 2019 r.

0d 21 stycznia 2019 r.
do 8 marca 2019 r.

0d 25 lutego 2019 r.
do 8 marca 2019 r.
Do dnia 22 marca 2019 r.

Przeprowadzanie konsultacji w trakcie dyiuréw pemionych w poszczegolnych
miejscowos’ciach.
Przeprowadzanie konsultacji w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzedu Gminy w Lubinie — pokéj nr 28.

Przedstawienie przez Wéjta Gminy Lubin wynikéw konsultacji spotecznych
w formie protokoiu mieszkarﬁcom Gminy za pos’rednictwem og’toszeﬁ
zamieszczonych na tablicy ogfoszer’m Urzqdu Gminy w Lubinie, tablicach ogtoszeﬁ
w soiectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.lubin.g|, BIP
www.bip.ugr|lin.do|nvs|ask.pl oraz w prasie o zasiegu gminnym.

Najbliisza sesja Rady Gminy
Lubin p0 zakor’Iczeniu
konsultacji

Przedstawienie przez Wéjta Gminy Lubin wynikéw konsultacji spoiecznych
w formie protokoiu Radzie Gminy Lubin.

J

T

Kielan
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