Zarządzenie Nr 71/22
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 14 czerwca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Gminy Łańcut na lata 2021-2030
Na podstawie art. 6 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr
XXVI/387/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021 - 2030 oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym
tryb konsultacji, oraz uchwałą Nr XIV/97/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2003 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łańcut
zarządzam, co następuje:

§1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt
Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030.
2.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag
i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust.1.

3.

Konsultacje dotyczą obszaru całej Gminy Łańcut.
§2

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 podlega konsultacjom:
1) z mieszkańcami Gminy Łańcut,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
3) z sąsiednimi gminami - Gminą Białobrzegi, Gminą Chmielnik, Gminą Czarna, Gminą Gać,
Gminą Markowa, Gminą Miasto Łańcut, Gminą Krasne, Gminą Przeworsk, a także z ich
związkami,
4) oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§3
Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia
15 czerwca 2022 roku:
1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łańcut (projekt zostanie wyłożony do
publicznego wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańca),
2) na stronie internetowej gminy https://www.gminalancut.pl/
3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: https://bip.gminalancut.pl/
§4
1.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022r.

2.

Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej
przedstawienia.

§5
Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1) pisemnej - poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
o których mowa w § 2 pkt 3 - 4,
2) pisemnej oraz z a pomocą poczty elektronicznej - poprzez zgłaszanie uwag i opinii do
projektu strategii z a pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru
opublikowanego

wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4

ust.1,

w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut, poprzez
złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca,
b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100
Łańcut (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) z a pomocą poczty elektronicznej na adres: uq(g)qminalancut.pl lub poprzez system
e P U A P na adres skrytki Urzędu Gminy Łańcut: /gminalancut/esp - z a ważne uznaje
się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularz zgłaszania uwag lub
dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

§6
Z a organizacje i koordynację

konsultacji społecznych oraz opracowanie ich wyników

odpowiedzialny jest pracownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 17 224 60
92, e-mail: a.gierczak@gminalancut.pl

§7
1. Z przebiegu i wyników konsultacji sporządza się sprawozdanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się w terminie do 30 dni od daty
zakończenia konsultacji:
a)

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łańcut,

b) na stronie internetowej gminy: https://www.qminalancut.pl/,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: https://bip.gminalancut.pl/
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

F O R M U L A R Z ZGŁASZANIA UWAG
w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut
na lata 2021-2030"
Informacje o zgłaszającym:
Imię i
nazwisko
Adres e-mail
Telefon
kontaktowy
Wyrażam
opinię jako:

•

osoba fizyczna

•

reprezentuję instytucję:

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu Strategia Rozwoju
Gminy Łańcut na lata 2021-2030 (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. ustaw z 2019, poz. 1791) oraz 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 spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Zgłaszane uwagi i propozycje zmian:
Zapis w projekcie
Lp-

dokumentu, do którego
odnosi się uwaga
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Treść uwagi/proponowany

strony

zapis po zmianie

Uzasadnienie

1.

2.

3.

I
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n

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 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 (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą ul.
A. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, e-mail: uq(5)qminalancut.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: m.jucha(a)qminalancut.pl
lub telefonicznie: (17) 225- 50-80.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji społecznych
projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata

2021-2030.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to art. 6 ust.1 lit. a) i c)
RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w posiadaniu których jest/będzie Administrator
mogą być wyłącznie podmioty, które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów
prawa oraz zawartych umów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
7. Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli
zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku

gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem

przepisów RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym

procesom

/

z\Mąfanym

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

rnota
podpis Administratora

Danych

Osobowych

