Zarządzenie Nr 10/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał
w sprawie nadania statutów osiedlom: „Stare Miasto”, „Powstańców Wielkopolskich”
oraz „Północ” Gminy Ślesin
Na podstawie art. 5a ust.1, art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr 24/II/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Ślesin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r., poz.10040)
zarządzam, co następuje:
§1
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Osiedli w przedmiocie
Zarządzam
obejmującym wprowadzenie nowych statutów Osiedli.
§2
1. Ustalam terytorialny zasięg konsultacji:
1) obejmujący mieszkańców miasta Ślesin zamieszkałych na terenie Osiedla „Stare
Miasto” Gminy Ślesin przy nw. ulicach:
Borowa, Cicha, Gajowa, Gorańska, Jasna, Józefa Czekalskiego, Kleczewska, Knieja,
Kościelna, Krańcowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Myśliwska, Napoleona, Nowomiejska,
Nowy Rynek, Ogrodowa, Piaski, Plac Wolności, Pogodna, Przystępka, Ryszarda
Berwińskiego, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Strumykowa, Targowa, Wodna,
Wyzwolenia, Żwirki i Wigury bez prawej strony od skrzyżowania z ul. Powstańców
Wielkopolskich.
2) obejmujący mieszkańców miasta Ślesin zamieszkałych na terenie Osiedla
„Powstańców Wielkopolskich” Gminy Ślesin przy nw. ulicach:
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa, Powstańców Wielkopolskich,
Topolowa, Wierzbowa, Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Powstańców
Wielkopolskich po prawej stronie osiedla.
3) obejmujący mieszkańców miasta Ślesin zamieszkałych na terenie Osiedla
„Północ” Gminy Ślesin przy nw. ulicach:
20 Stycznia, Andrzeja Munka, Cegielniana, Czesława Miłosza, Diamentowa, Dobra,
Działki, Feliksa Stamma, Fryderyka Chopina, Gen. Stanisława Maczka, Gen. Władysława
Sikorskiego, Gimnazjalna, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Kliny, Ksawerego
Dunikowskiego, Leona Schillera, Marii Dąbrowskiej, Mikołaja Kopernika, Młodzieżowa,
Polna, Północna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Tadeusza
Zawadzkiego, Wincentego Witosa, Witolda Doroszewskiego, Zielona.

2. Projekty statutów osiedli stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§3
Ustalam:
1) termin rozpoczęcia konsultacji: 21 luty 2019 r.,
2) termin zakończenia konsultacji: 7 marca 2019 r. do godz. 15.30.
§4
1.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, nie pozbawieni orzeczeniami sądu praw publicznych mieszkańcy zamieszkali przy
ulicach wymienionych w § 2.
2. W terminie określonym w § 3, osoby uprawnione mogą zgłaszać w formie pisemnej do
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin opinie i wnioski dotyczące przedmiotu konsultacji.
3. Uwagi i wnioski do projektu uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy w Ślesinie, III poziom, pok. 301 lub elektronicznie na adres sekretariat@slesin.pl.
O dochowaniu terminu na złożenie uwag i wniosków decyduje data ich faktycznego wpływu.
Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez:
- wyłożenie do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie (załączniki
wymienione w § 2 ust. 2 są do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta)
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie poszczególnych osiedli (załączniki
wymienione w § 2 ust.2 są do wglądu u Przewodniczących Zarządu Osiedli),
- opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Ślesinie (zakładka konsultacje społeczne).
§6
Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi w formie informacji Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin opublikowanej na tablicy ogłoszeń Osiedli, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Ślesin i stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 10/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 19 lutego 2019 roku

Ankieta konsultacyjna
Dokumenty podlegające konsultacjom:
• Statut Osiedla „Stare Miasto”
• Statut Osiedla „Powstańców Wielkopolskich”
• Statut Osiedla „Północ” *
Informacja o zgłaszającym (obowiązkowa):
Imię i nazwisko/ nazwa siedziby
Adres zamieszkania/ adres siedziby

Zgłoszone uwagi, sugestie, propozycje:
L.p.

Zapis w projekcie Statutu

Sugerowana zmiana

* podkreślić nazwę osiedla, którego dotyczy propozycja zmiany zapisu

Uzasadnienie zmiany

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych
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 (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
1.
2.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin z siedzibą: w Ślesinie, ul. Kleczewska 15 tel.
632704011, adres e-mail: sekretariat@slesin.pl .
Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl .Cel
przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych, przedstawia tabela:

Cel przetwarzania
Konsultacje społeczne
3.

5.
6.
7.

8.

Ustawa o samorządzie gminnym

Okres przechowywania danych
Zgodnie z jednolitym wykazem akt

W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa:

•

dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w
jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

•

prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych
danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

•

prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności
wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane
są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania,
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

•

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku,
możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających
ograniczenie przetwarzania.

•

prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
i w sposób zautomatyzowany.

•

prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes
lub
interes
publiczny).
Po
przyjęciu
wniosku
w
tej
sprawie,
jesteśmy
zobowiązani
do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•
4.

Podstawa prawna przetwarzania

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, w przypadku jeżeli przetwarzania, dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących, narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów
wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
a) Centrum Usług Wspólnych,
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
d) innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających
z przepisów prawa.

