
UCHWAŁA NR 629/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania 
statutów sołectw Gminy Namysłów 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022r., poz. 559) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Namysłów 
zamieszkującymi sołectwa: Baldwinowice, Barzyna, Brzezinka, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna, Igłowice, 
Jastrzębie, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Krasowice, Ligota Książęca, Ligotka, Łączany, Michalice, 
Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice, Nowy Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, 
Przeczów, Rychnów, Smarchowice Małe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Woskowice 
Małe, Ziemiełowice, Żaba w sprawie nadania statutów sołectw. 

2. W konsultacjach społecznych mogą brać udział mieszkańcy danego sołectwa. 

§ 2. 1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie wniosków, opinii i uwag mieszkańców, o których mowa 
w §1 ust. 1. 

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od dnia powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji 
społecznych do dnia 30 września 2022 r. 

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadza komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, powołana 
przez Burmistrza Namysłowa w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego niniejszej uchwały. 

§ 4. Projekt statutu sołectwa zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez: 

a) wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie danego sołectwa w okresie trwania konsultacji, 

b) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
w okresie trwania konsultacji, 

c) wyłożenie do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie w okresie trwania konsultacji, 

d) wyłożenie do publicznej wiadomości u Sołtysa danej miejscowości lub u wskazanego członka Rady sołeckiej 
w okresie trwania konsultacji. 

§ 5. 1. W okresie trwania konsultacji społecznych, mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać wnioski, opinie i uwagi: 

a) w formie ustnej lub pisemnej podczas zebrania wiejskiego danego sołectwa zwołanego w czasie trwania 
konsultacji społecznych, 

b) poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów lub wiadomością email na adres: sekretariat@namyslow.eu. 

2. Formularz do zgłaszania wniosków, opinii i uwag korespondencyjnie i mailowo stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Burmistrz Namysłowa zapewni właściwe warunki do przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

§ 7. 1. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się protokół zawierający: 

a) czas trwania konsultacji społecznych, 

b) wykaz zebrań wiejskich wraz z ilością osób biorących w nich udział oraz ilością wniosków, opinii i uwag na 
temat projektu statutu, 

c) wnioski, opinie i uwagi, które wpłynęły listowanie oraz mailowo do Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

2. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych poda niezwłocznie do publicznej wiadomości protokół 
z konsultacji społecznych przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach poprzez publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
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§ 8. Nie przedstawienie opinii w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych oznacza rezygnację 
z prawa do jej wyrażenia. 

§ 9. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach 
społecznych. 

§ 10. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. 

§ 11. Traci moc Uchwała nr 597/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw 
Gminy Namysłów. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Formularz wniosków, opinii i uwag 

w sprawie zaopiniowania treści projektu 

Statutu Sołectwa………………………………………………. 

Czy wnosi Pani/Pan wnioski, opinie lub uwagi do projektu Statutu Sołectwa…………………………………..? 

 

1) TAK * - 

 

 

2) NIE - 

 

 

* W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” wpisać wnioski, opinie lub uwagi do projektu Statutu 

Sołectwa wraz z uzasadnieniem (np. w § 20 proponuję następującą zmianę): 

 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

Imię i Nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

 

Załącznik do uchwały Nr 629/VIII/22

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski 

w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa. 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  

Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu 

Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Joannę Zuzel, 

z którą może się Pani/Pan skontaktować poprzez: 

adres e-mail: iod@namyslow.eu  

numer telefonu: + 48 77 4190351  

pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z  przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zakresu działania i zadań 

ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz.506 ze zm.): 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie 

z  przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony 

w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu 

wycofania zgody. 

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

INFORMACJA 

O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem 

ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne. 
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