ZARZĄDZENIE NR 390/2022
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030"
Na
podstawie
art. 5a
ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i § 4 ust. 2 i 3 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego. z 2019 r. poz. 979) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, zwane dalej konsultacjami, w celu
zebrania opinii, uwag i propozycji na temat projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec
do roku 2030" poprzez:
1) zbieranie opinii, uwag i propozycji na formularzu stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia, drogą
elektroniczną na adres sekretariat@ug.mielec.pl oraz poprzez dostarczenie formularza z uwagami do
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Gminy Mielec pok. 11 w godz. pracy Urzędu.
2. Konsultacje mają zasięg lokalny, mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Mielec oraz osoby
i podmioty mające interes w zakresie przedmiotu konsultacji,
3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 13 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 roku.
4. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Mielec konsultacje polegać będą na przyjmowaniu formularzy konsultacyjnych.
6. Formularz konsultacyjny który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia można pobrać ze strony internetowej
Gminy Mielec lub pobrać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. 11 w godzinach
pracy Urzędu.
7. Informację o rozpoczęciu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikacje ogłoszenia:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec,
2) na stronie internetowej Gminy Mielec,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec
4) na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mielec.
§ 2.
1. Do koordynowania działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji wyznaczam zespół w składzie:
1) Tomasz Ortyl – zastępca Wójta Gminy Mielec
2) Mirosław Serafin – Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
3) Kacper Głaz – inspektor ds. Ochrony Środowiska
2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1 należeć będzie w szczególności:
1) przeprowadzenie konsultacji społecznych,
2) przeprowadzenie analizy zgłoszonych uwag i wniosków,
3) opracowanie wyników konsultacji.
3. Po zakończeniu konsultacji należy sporządzić protokół zawierający wyniki konsultacji.
4. Protokół o którym mowa w pkt. 3 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczony na stronie
internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec.
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§ 3.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mielec.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Piątek
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Załącznik do zarządzenia Nr 390/2022
Wójta Gminy Mielec
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG
Do projektu dokumentu pn.
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030"

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem

Lp.

Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga
(rozdział/ punkt/
strona)

Dotychczasowy
zapis

Proponowany
zmieniony zapis

Uzasadnienie uwagi

1

…

2. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi:
Imię i nazwisko/ nazwa organizacji
adres do korespondencji
e-mail
tel./faks
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Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
tel.: 17 773 05 90, e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl, www.gmina.mielec.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KONSULTACJE SPOŁECZNE
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul.
Głowackiego 5,
39-300 Mielec.
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem email: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
3. Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, będą przetwarzane na podstawie udzielonej
zgody.
4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z:
– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie
zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości dalszego udziału w
konsultacjach społecznych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych jest brak możliwości dalszego udziału w konsultacjach społecznych.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
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