. ZARZĄDZENIE NR 30/19
WOJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia l8 kwietnia 20l9 r.
w sprawi€

przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian
w statutach solectrY na terenie gminy Sędziejowice

Na podstawie ań.5a ust. 1 i afi. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U.
z2019 r., poz. 506) oraz § 1 ust. 2 uchwaĘ Nr III/30/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia ż8 grudnia 20l8 r.
w sprawie okeślenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin;
Sędziejowice (Dz, Urz. Woj. Łódzkiego z2019 r. poz.235) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym w przedmiocie
zaoponiowania proponowanych zlian w Statutach Sołectw w Gminie Sędziejowice, stanowiących Załą)Zniki
od Nr l do Nr 25 do uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28lutego 2019 roku u sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sędziejowice (Dz, Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1365) polegających na tym,

l)

§ 27

otrzymuje brzmienie:

,,§ 27.

l.

Dla ważnościwyborów Sołtysa iRady Sołeckiej niezbędne jest potwierdzenie obecności

rnieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania własnoręcznyn podpisem na liścieobecności.
2.

Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do

głosowania (dla wyboru Sołtysa i wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią Gminy.";
2) § 30 ust.5 otrzymuje brzmienie:
,,§

30. 5. W przypadku jednakowej liczby głosów uniemoźliwiającej objęcie funkcji przez jednego

kandydata, komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów, którzy otfzyma]i
jednakową liczbę głosów.";

]) w

§

33 usl. 12 uchyla się pkl 2:

4) § 36 otrzymuje brznienie:

,,§ 36,

l.

Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazane zarządzeniamt Wójta do korzystania

w ramach zwykłego zarządu,.
1) na

wniosek Zebrania Wiejskiego;

2) z iniciatywy Wójta.
2. Przekazanie

Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ilościowo-

wartościowego. Sołectwo zobowiązane jest do:
1)

dbałościo nie;

2) rozliczenia się z niego;
3)

w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zavądza]ącego - niezwłocznego naprawienia
szkody,
3.

W

stosunku

polegające na:
1)

do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwyldego zarządłl,

załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;
3) zachowaniu mienia

iosiąganiu z niego dochodów, zgodnie zjego przeznaczeniem;

4) transferze dochodów z przekazanego mienia do budźetu gminy.
4. obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu".
2. Ce]em konsultacji jest zebranie opinii iuwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych
na terenie gminy Sędziejowice na temat treścizapisów projektowanaych zmian w statutach wszystkich

sołectw.
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§ 2. l . Konsultacje przeprowadzone będą w telminie od 25 kwietnia do 13 rr-raja

20l9 r,

formie przyjrnowania pisemnych ankiet wyfźających opinie
znian w statutach, zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr

2. Konsultacje przeprowadzone będą w

i uwagi dotyczące treściprojektowanyclr
I do zarządzenia.

3. Formularz ankiety, o której mowa w ust. 2 będzie do pobrania:
1) na

2)

stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu;

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.pl

Konsultacje społeczne);
3) w pok. nr 16 Urzędu

(zakładka

Gminy Sędziejowice, uI. Wieluńska 6,98-160 Sędziejowice;

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 3. 1. Wykaz proponowanych zmian w Statutach sołectw wymienionych w §

do publicznego wglądu:

l) na stronie int€rnetowej
2)

l

ust.

1

udostępniony zostanie

Urzędu Gminy Sędziejowice www.gminasedziejowice.eu;

w BiuleĘnie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.pl

Konsultacje społeczne);

(zakładka

3) w pok. nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice, w dniach igodzinach urzędowania;
4) u sołtysów poszczególnych sołectw.
2. Opinie
1)

iuwagi będzie możma zgłaszaó w folmie ankiety, poprzez:

złożeniew sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice;

2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy urzędu gminy: radagminy@gmail,com;
3) przesłanie drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul Wieluńska 6, 98-1ó0 Sędziejowice.
3. Ustala się ostateczny termin składania opinii i uwag do 13 maja2019 r. do godz. 15.00.
§ 4.
l)

l. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję konsultacyjną w składzie:

Mirosław Potasiak - przerł odniczqcy;

2) Justyna

Kmiecik- zastępca przewodniczącego;

3) Wiktor Komorowski
2.

-

członek.

Komisja konsultacyjna przedstawi Wójtowi Grniny zbiorcze wyniki konsultacji, niezwłocznie po ich

zakończeniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§ 6. Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓ

Y sĘDżIE oWIcE

4{. ?ą,źo/9ń
Id: 77c85DE6-DD2F-46F5-A2óO-BO9D9825FEc5.

Podpisany

strona 2

Zalącznik do Zarządzenia Nr 30/19
Wójta Gminy Sędzieiowice
z dnia l8 kwietnia 20l9 r.

Ankieta
1. Dokument podlegający konsultacj i:

Projekt zmian w STATUCIE SOŁECTWA
*wpisz nazrvę sołectwa
2. Zglaszane wnioski. uwagi i propozycji:

Lp.

wskazanie

proponowanych zmian,
które państwa zdaniem
wymapalyby zmiany

Treśćopinii i uwag

uzasadnienie

1

2.

3.

(W razie konieczności proszę o dodanie kolejnych wierszy w tabeli)
3. INNE,

SPoSTRZEZENIA/UWAGI

UWAGA! Wypełnioną ankietę -

2019 r. do godziny 15.00 poprzez:

l) złożenie w sekretariacie Urzędu

skanu

zawierającą opinie i uwagi należy składać w teminie

Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska

na adres

6,

do

13 maja

98-160 Sędziejowice;

2) przesłanie
wypełnionej ankiety
mailowy: radagminy@gmail.com
3) przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

]

Ankiety Złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

ZGŁASZAJĄCY:
Imię i nazwisko -

Miejsce zamieszkania Podpis -

Prosimy zapoznać się klauzulę informacyjną znajdującą się na odwrocie
-

VERTE

-
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OBOWIĄZEK iNFORMACYJNY
Zgodnie Zart.

13 ust.

20l6 r. informuję, iż:
1)

l

iust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochlonie danych osobowych

Z

dnia 27 kwietnia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Sędziejowice replezentowana przez wójta

Gminy Sędziejowice,

ul.

sedziej owice@zgwrp.org,p1

Wieluńska

6,

98-160 Sędziejowice, tel.:

43

677

10

02,

e-mail:

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@gminasedziejowice.pl.

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jaki realizuje Administrator jest przeprowadzenie
konsultacji w sprawie statutów sołectw na terenie gminy Sędziejowice Państwa dane osobowe są

3) Celem

przet\,łuzafle na podstawie przepisów prawa, które określaatr.6 ust.lc ROZPORZĄDZENIE
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ż016 r. w sprawie
ochrony osób ftzycznych w związku z przetwalzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46lWE (Dz,U.UE.L .20l6.119.1 z dnia 2016.05.04)

PARLAMENTU E,UROPEJSKIEGO

4) Pani,/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór nad oprogramowaniem
przetw arzalącym dane.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

zawafie w treścibędą przechowywane plzez okres niezbędny do realizacji
postępowania administracyjnego wszczętego ww. wnioskiem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
Zgodnyn Z ustawą z dnia 14lipca l983r, o narodovłym zasobie archiwalnym iarchiwach (dz.łJ. z20l8r.
poz.217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdnia

6) Pani/Pana dane osobowe

20 października

i

2015r.
W splawle
klasyfikowania
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do tt,eściswoich danych iich aktualizacj i orźv prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do

Pani/Pana

dotyczących

UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż ptzeIwarzanie danych osobowych

przepisy
narusza
cyt.
rozporządzenia;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędnym warunkiem do
zrealizowania celu., o którym mowa wpkt3. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje
profilowanie.
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