
ZARZĄDZENIE NR RSO.0050.17.2019
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny 
dotyczących przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” położonego 

w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz  uchwały RG–XXXI/228/2005 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Sitkówka-Nowiny (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2005 r. NR 
148 poz.1851)

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody.

2. Konsultacje polegać będą na wypełnieniu karty konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie 
w sprawie przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” poprzez złożenie podpisu 
w wybranej na odpowiedź kolumnie i wierszu.

3. Wzór karty konsultacyjnej do niniejszego zarządzenia określa załącznik.

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa §1, będą przeprowadzone w terminie od dnia 4 marca do dnia 
22 marca 2019 r.

2. Sposób, terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji podane zostaną w obwieszczeniach.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie miesjcowości 
Nowiny, którzy mają ukończone 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

§ 4. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się zespół konsultacyjny w składzie:

1) Anita Dziwoń,

2) Grażyna Górecka,

3) Dorota Pasek,

4) Sławomir Sobczyk.

§ 5. 1. Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 4, sporządzi dokumentację dotyczącą   wyników 
konsultacji, która winna zawierać następujące dane:

1) przedmiot konsultacji,

2) terytorialny zasięg konsultacji,

3) sposób oraz tryb zgłoszenia opinii, uwag i propozycji,

4) terminy konsultacji (daty rozpoczęcia i zakończenia),

5) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji t.j. na dzień 31 grudnia 2018 r.,

6) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach,

7) liczbę osób opowiadających się „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” od udzielenia odpowiedzi na 
podstawione w karcie konsultacyjnej pytanie.

§ 6. Wyniki konsultacji bez danych osobowych należy podać do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i publikacji w BIP.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanemu zespołowi konsultacyjnemu, a nadzór nad jego 
realizacją sprawować będzie Sekretarz Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 8. Konsultacje  przeprowadzane będą na koszt Gminy Sitkówka-Nowiny.
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§ 9. 1. Konsultacje z mieszkańcami uważa się za ważne, jeżeli weźmie w nich udział minimum 30% 
mieszkańców z obszaru objętego konsultacjami.

2. W przypadku braku frekwencji w pierwszym wyzanczonym terminie konsultacji, zespół konsultacyjny 
przeprowadzi konsultacje ponownie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 17/2019

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 1 lutego 2019 r.

Nagłówkowa pieczątka Wójta Gminy

KARTA KONSULTACYJNA
w sprawie przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego

położonego w miejscowości Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny.
Pytanie: ,,czy jest Pani/Pan za przyjęciem nazwy

GÓRKA JABŁOŃSKIEGO”? 

wypełnić jedną z trzech możliwości przez złożenie
podpisuimię i nazwisko adres zamieszkania

za przeciw wstrzymuję się 
od głosu

Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu 
konsultacji nazwy obiektu 
fizjograficznego „GÓRKA 

JABŁOŃSKIEGO”
podpis  

przykład: Jan Kowalski Nowiny ul. Perłowa 100/1 Jan Kowalski Jan Kowalski
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RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Urząd Gminy 
Sitkówka-Nowiny:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny reprezentowany przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  z siedzibą: ul. Białe 
Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: nowiny@nowiny.com.pl;

2. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wyznaczył inspektora ochrony danych, tel.: +48 795626770, e-mail: iod@abi-net.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury konsultacyjnej 
dotyczącej przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” w miejscowości Nowiny;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

5. Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu procedury nazewniczej będą zarchiwizowane przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przez okres 5 lat;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. zgodnie z art. 77;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym;

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą  wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania,  o którym mowa w  
art. 22.
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