
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 

WÓJTA GMINY BĄDKOWO 

ź dnia 5 września 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw 

Gminy Bądkowo 

Na podstawie art. 5a ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.') oraz $ 7 ust. 1 załącznika do Uchwały NR 

XXXVII/246/2022 Rady Gminy Bądkowo wsprawieokreślenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo zarządzam, co następuje: 

$ 1. I. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są 

projekty Statutów Sołectw Gminy Bądkowo. 

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Bądkowo opinii, 

uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów sołectw Gminy 

Bądkowo. 

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 7.09.2022 r. do 

16.09.2022 r 

4. Konsultacje obejmują teren całej gminy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy 

mieszkańcy Gminy Bądkowo 

5. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej i papierowej poprzez 

składanie opinii, uwagi i propozycji do projektów Statutów sołectw Gminy Bądkowo na 

formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

6. Projekt Statutu każdego sołectwa Gminy Bądkowo oraz formularz konsultacji dostępne 

są na stronie internetowej Gminy Bądkowo: www.badkowo.gmina.pl w zakładce 
  

Aktualności, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bądkowie w zakładce Prawo 

lokalne —> Konsultacje Społeczne) oraz w Biurze Rady Gminy Bądkowo: pokój nr 8. 

7. Wypełniony formularz można: 

1) przesłać listownie naadres Urzędu Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 

Bądkowo, 

2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (pokój nr 8), 

  

! Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079.



3) przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(Qugbadkowo.pl 

8. Opinie, uwagi i propozycje złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane 

pod uwagi. 

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bądkowo . 

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ac 

mgr Ry, CY, 
łępko wsk



Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 5 września 2022 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA 
  

Adres poczty Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej uwagi Adres Nr telefonu elektronicznej Data wypełnienia 
  

        

Nazwa sołectwa 

  

OPINIE, UWAGI, PROPOZYCJE DO PROJEKTU STATUTU 

  

Opinia, uwaga, propozycja nowego 
L Aktualny zapis w projekcie Statutu ze wskazaniem nr brzmienia rozdziału, paragrafu, ustępu, 
F rozdziału, paragrafu, ustępu punktu itd. punktu itd. lub propozycja dodania 

nowego zapisu do projektu statutu 
  

          

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87 — 704 Bądkowo, e-mail: 

sekretariat(Qugbadkowo.pl , tel. 54 27 24 100. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, 

e-mailem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Bądkowie: e-mail marek.powalaQwp.pl. 
 



l) 

2) 

10. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A 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), dalej zwane RODO; 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej; 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej; 

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu — z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację — wobec przetwarzania; 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Jednakże niepodanie danych osobowych 

wiąże się z niemożnością wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Bądkowo dotyczących 

projektów Statutów sołectw Gminy Bądkowo; 

Decyzje w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

Wyrażenie zgody 

Oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/- 
em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. WÓJ 
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mgr Ryszard Stępkowski 

(miejscowość, data) (czytelny podpis)


