
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.24.2019

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przyjęcia 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olecko na lata 2019-2021.

Na podstawie podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500), oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr ORN.007.65.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 
27 października 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko (Dz. 
Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2017r., poz. 4281), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przyjęcia Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Olecko na lata 2019 – 2021, w celu pozyskania wniosków, uwag i opinii mieszkańców do 
projektu uchwały.

2. Konsultacje społeczne obejmują mieszkańców z terenu Gminy Olecko.

3. Termin konsultacji: od 20 lutego do 8 marca 2019 r.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczony na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku do dnia 
zakończenia konsultacji.

§ 3. 1. Formy konsultacji:

1) zbieranie opinii lub propozycji składanych na piśmie  - składanie wniosków, uwag i opinii w przedmiocie konsultacji 
w formie pisemnej za pomocą podpisanego i wypełnionego formularza konsultacyjnego, którego treść stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w dniach od 20 lutego do 8 marca 2019 r.:

a) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy Placu Wolności 3 w Punkcie Obsługi Interesanta lub  w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31 w sekretariacie,

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31, 19 – 400 Olecko,

2) otwartych spotkań z mieszkańcami – możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków – w dniu 5 marca 
2019 r. od godz. 14.30 do godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Olecku w sali konferencyjnej ( pok. nr 32, III piętro) przy 
Placu Wolności 3.

2. Uwagi, opinie i wnioski o których mowa w § 3 ust.1 pkt.1, należy wnieść na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia oraz powinien być on podpisany i zawierać wymagane w formularzu dane.

§ 4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
ich zakończenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publiczne, na stronie internetowej oraz wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Olecka

Karol Sobczak
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.24.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 12 lutego 2019 r.

F O R M U L A R Z K O N S U L T A C Y J N Y

1. Imię i nazwisko  osoby 
zgłaszającej wnioski, uwagi 
i opinie

2. Adres  zamieszkania osoby 
zgłaszającej

3.. Rodzaj konsultowanego 
dokumentu

Projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Olecko na lata 2019 – 2021.

4. Uwagi, opinie, wnioski do 
konsultowanego dokumentu

5. Wyrażam  zgodę /nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych* dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu konsultacji, zgodnie z klauzulą informacyjną.

6. Czytelny  podpis
7. Data wypełnienia formularza

* KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 :RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO z dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Olecko.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olecka z siedzibą przy Placu Wolności 3, 19-400 
Olecko, (tel. 87 520 21 68, adres e-mail: um@um.olecko.pl   ).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 520 
09 68 lub adresem e-mail: iod@olecko.eu.

3. Burmistrz Olecka może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby niezbędne do realizacji procesu 
konsultacji społecznych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

- podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;

- podmioty prowadzące obsługę pocztową;

- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej 
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.3, 
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zamieszczone po 
upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Olecka, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

–               dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe 
nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zobowiązany jest 
Administrator;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
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- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po 
zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków, w których Burmistrz Olecka posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, na Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany ani profilowany.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Olecko/Burmistrza Olecka Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/panu prawo wniesienia skargo do Prezesa Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 warszawa).

Burmistrz Olecka

Dziękujemy za zgłoszenie uwag, opinii i wniosków !

Formularz prosimy składać w:

- Urzędzie Miejskim w Olecku w Punkcie Obsługi Interesanta, Plac Wolności 3, lub

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku w sekretariacie, ul. Kolejowa 31,

- wysyłać pocztą tradycyjną na adres:  : Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, lub

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko.

Uwaga:

Formularze przyjmowane są w terminie wyznaczonym na konsultacje, tj. od 20 lutego do 8 marca  2019 r.
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