
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.75.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 
2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze 
zmianami1)), w związku z § 5 ust. 1 pkt 3, § 6 ust 1 uchwały nr ORN.0007.65.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko (Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4281), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko jest projekt „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Olecko na 2019 rok”.

2. Konsultacje odbędą się w formie ankiety poprzez zbieranie pisemnych opinii lub uwag dotyczących projektu 
Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej www.olecko.pl w zakładce „budżet obywatelski", wnoszonych przez 
mieszkańców gminy Olecko za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Konsultacje obejmują teren gminy Olecko.

4. Termin zgłaszania uwag do Regulaminu rozpoczyna się w dniu 18 czerwca 2018 r., a kończy się 1 lipca 2018 r.

5. Wypełnione ankiety należy przekazać w jednej z wybranych form:

1) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko,

2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. pn. – 8.00-16.00, 
wt.-pt.7.30-15.30,

3) przesłać pocztą elektroniczną skan wypełnionej i podpisanej ankiety na adres: um@um.olecko.pl.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor Wydziału Strategii 
i Rozwoju – Kinga Fidler.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.75.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 15 czerwca 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
(TABELA ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW)

w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko
na 2019 r.

Imię i nazwisko Zgłaszającego uwagę
Adres zamieszkania 
Adres e-mail zgłaszającego uwagi

L.p. Rozdział, paragraf, punkt, załącznik do 
Regulaminu Treść zgłaszanej uwagi Proponowany zapis

1.
2.
3.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych 
(adresu) przez administratora danych: Gminy  Olecko, ul. Plac Wolności 3, 19-40 Olecko, zgłoszonych dla potrzeb 
związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 r. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w mechanizmie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 r.

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko, ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: , tel: 87 520 09 68.

4. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda oraz art. 6 ust. 1 pkt. a oraz 
art. 7 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) tzw. RODO.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie powyższych danych 
osobowych. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane osobowe do celów archiwalnych w interesie 
publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych ma prawo żądania dostępu do tych danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażania 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez 
administratora.

7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt. 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

………………………………….

(Podpis)
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