ZARZĄDZENIE NR OA.0050.35.2022
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii
Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: z 2021 r., poz.1057) oraz § 4 pkt 1, §
8, § 9 ust 2 i 3 i § 10 uchwały nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 408 i poz. 1175) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem
będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji w zakresie projektu, o którym
mowa w ust. 1.
§ 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027, zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sulęcin www.bip.sulecin.pl, w zakładce Strategia
Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027, podlega konsultacjom:
1) z mieszkańcami gminy Sulęcin;
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na
terenie gminy Sulęcin organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami;
3) z sąsiednimi gminami i ich związkami - gminami: Lubniewice, Bledzew, Międzyrzecz,
Torzym, Ośno lubuskie, Krzeszyce, Słońsk, Łagów, Celowym Związkiem Gmin CZG-12;
4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
§ 3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia, zamieszczone będzie:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie www.sulecin.pl
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl.

oraz na stronie

2) na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Sulęcin i miejscowości Wędrzyn.
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.
§ 4. Konsultacje
11.05.2022 r.

społeczne

przeprowadzone

będą

w terminie

od

6.04.2022

do

§ 5. 1. Przewiduje się następujące formy konsultacji:
1) w przypadku samorządów oraz instytucji, o której mowa w § 2 pkt 4, poprzez przesłanie
pisma wskazującego link do dokumentu Strategii i formularza konsultacyjnego, z prośbą
o wydanie opinii.
2) w przypadku pozostałych podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 poprzez wskazanie
uwag i opinii do projektu Strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza
konsultacyjnego.
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3) ustnie lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 19.04,
26.04, i 28.04 2022, w godzinach 13.30-15.30 w sali konferencyjnej Domu Joannitów przy
ul. Młynarskiej 1 w Sulęcinie.
2. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Opinie do Strategii należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w terminie
określonym w § 4 w następujący sposób:
1) do biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
3) pocztą elektroniczną na adres umig@sulecin.pl (wpisując w tytule e-maila "Uwagi do
Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki /dgv0ps567t/SkrytkaES.
4. Za ważne uznaje się stanowiska złożone osobiście lub przesłane na formularzu do
składania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027" w formie
skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą
podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego z e-dowodu).
5. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w § 4 oznacza rezygnacje z jej
przedstawienia.
§ 6. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w §4, wszystkie złożone uwagi i propozycje
zostaną poddane ocenie i analizie formalno-prawnej.
2. Raport z przebiegu konsultacji zawierający między innymi wyniki konsultacji oraz
stanowisko Burmistrza Sulęcina, jak również uzasadnienie w przypadku nieuwzględnienia
uwag i propozycji, w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji zostanie:
1) zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej;
2) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy a Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego ustanawia się komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.35.2022
Burmistrza Sulęcina
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Sulęcina ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Strategii
Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027"
na podstawie art. 30 ust. 1, w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022, poz.559), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021, poz. 1051) oraz § 4 pkt 1, § 8, §
9 ust 2 i 3 i § 10 Uchwały nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 408 i poz. 1175)
ogłaszam, że od 06.04.2022 do 11.05.2022 prowadzone będą konsultacje społeczne
projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027", których celem będzie
zebranie opinii w zakresie opracowanego dokumentu.
I. Konsultacje społeczne skierowane są do:
- mieszkańców gminy Sulęcin,
- lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na
terenie gminy Sulęcin organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
- sąsiednich gmin i ich związków - gmin: Lubniewice, Bledzew, Międzyrzecz, Torzym,
Ośno lubuskie, Krzeszyce, Słońsk, Łagów, Celowego Związku Gmin CZG-12;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
II. Formy konsultacji:
- w przypadku samorządów oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu - poprzez przesłanie pisma wskazującego link do dokumentu Strategii
i formularza konsultacyjnego, z prośbą o wydanie opinii.
- w pozostałych przypadkach - poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu Strategii za
pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego.
- ustnie lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 19.04,
26.04 i 28.04.2022 r., w godzinach 13.30-15.30 w sali konferencyjnej Domu Joannitów
przy ul. Młynarskiej 1 w Sulęcinie.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 będzie w okresie
konsultacji
dostępny
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
gminy
Sulęcin
www.bip.sulecin.pl, w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 w godzinach jego urzędowania.
III. Opinie do Strategii (na formularzu do składania uwag) należy dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie do 11 maja 2022 r. w następujący sposób:
1) do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
3) pocztą elektroniczną na adres umig@sulecin.pl (wpisując w tytule e-maila "Uwagi do
Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki /dgv0ps567t/SkrytkaES.
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Za ważne uznaje się stanowiska złożone osobiście lub przesłane na formularzu do
składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
w formie skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie
(za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).
IV. Raport z przebiegu konsultacji zawierający między innymi wyniki konsultacji oraz
stanowisko Burmistrza Sulęcina, jak również uzasadnienie w przypadku nieuwzględnienia
uwag i propozycji, w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji zostanie:
1) zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej;
2) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.35.2022
Burmistrza Sulęcina
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
Formularz do składania uwag do projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata
2021-2027"
Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na
niniejszym formularzu lub na jego wersji elektronicznej. Uwagi zgłoszone w ramach
konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie
wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 11 maja 2022 r. (decyduje data wpływu
do urzędu):
a) na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin;
b) lub złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie;
c) lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail:
umig@sulecin.pl lub
poprzez
system
ePUAP,
adres
skrytki
/dgv0ps567t/SkrytkaES wpisując w tytule „uwagi do Strategii".
1. informacje o zgłaszającym (w przypadku niewypełnienia niniejszej tabeli formularz
nie będzie rozpatrzony).
Imię i nazwisko
instytucja
adres
e-mail
korespondencji

do

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian.
lp.

zapis w projekcie dokumentu z propozycja zmiany
podaniem numeru strony

uzasadnienie

1
2
3

....................................
data, podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych
osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu
Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 o poniższej treści:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), w związku
z prowadzeniem działań konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata
2021-2027, informujemy, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sulęcina,
reprezentujący Gminę Sulęcin, z siedzibą w Sulęcinie, 69-200 Sulęcin, adres email:
umig@sulecin.pl, tel. 95 7553601
2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: inspektor@sulecin.pl
lub
telefonicznie 95 7770922.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań
konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022, poz.
)
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021
, poz. 1051) w związku z Uchwalą nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 408 i poz. 1175) ”.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027.
5. Dostęp do danych będą posiadały pracownicy
w proces opracowania strategii rozwoju oraz
z Administratorem danych na podstawie stosownych
osobowych lub umów powierzenia przetwarzania
wnioskujące na podstawie przepisów prawa.

Urzędu Gminy Sulęcin zaangażowani
osoby i podmioty współpracujące
upoważnień do przetwarzania danych
danych osobowych oraz podmioty

6. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy
niż wynikający
z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także
profilowane.
…………………………………………..
data i podpis
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