Podpisany przez:
Aldona Zdzislawa Koczur
dnia 23 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXX/277/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia
25 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Ozimek (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz.1126) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek
prowadzone będą w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2016-2026. Wzór formularza stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie
informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentów na gminnej platformie internetowej:
www.ozimek.pl, www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
3. Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 2.
4. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretarz@ugim.ozimek.pl lub złożyć
osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46 – 040 Ozimek
(lub przesłać na ten adres).
§ 2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie potrwają 21 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu
konsultacji w źródłach, o których mowa w § 1 ust. 2 tj. od dnia 25.02.2021 r. do dnia 17.03.2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/270/21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 22 lutego 2021 r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek
1. Informacje o zgłaszającym:
imię i nazwisko/nazwa organizacji
………………………………………………………………………………….
adres do korespondencji
......................................................................................................................
e-mail i telefon kontaktowy
.......................................................................................................................
2. Zgłaszane uwagi do projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek
Lp.

Część do którego odnosi się uwaga
(nr strony, część, obszar)

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

1.
2.
3.

Formularz należy przesłać z podpisaną zgodą w jednej z następujących stron:
1. w wersji elektronicznej zeskanowany na adres: sekretarz@ugim.ozimek.pl, w tytule e - maila prosimy
wpisać „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek”; lub
2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46 –
040 Ozimek (lub przesłać na ten adres).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek.
……………………………………....................................................................
Miejscowość, data, podpis osoby, której zgoda dotyczy
Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku
jest Burmistrz Ozimka, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks.
Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl
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2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest p. Joanna Bachłaj, z którą można skontaktować się poprzez email: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622839 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO – na podstawie
wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek.
5. Zgoda jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością oddania głosu.
6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przez ustawy kompetencyjne.
7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
·dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
·żądania ich sprostowania,
·usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
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