ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie powołania MiejskoGminnej Rady Seniorów w Toszku
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1057) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/302/2013 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady miejskiej w Toszku z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów Rady Miejskiej w Toszku
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania MiejskoGminnej Rady Seniorów w Toszku.
2. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom
społecznym i gospodarczym, złożenia uwag dotyczących przedmiotowego projektu uchwały w sprawie
powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą od 18 stycznia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2022 r. w formie:
a) zbierania uwag i opinii w formie elektronicznego formularza na platformie prezentującej Konsultacje
Społeczne w gminie Toszek tj. http://toszek.wdialogu.pl/konsultacje;
b) zbierania uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza uwag (Załącznik nr 2
do zarządzenia) w wersji papierowej i elektronicznej w terminie od 18 stycznia 2022r. do dnia
25 stycznia 2022r. ( obowiązuje data wpływu do urzędu).
2. Wypełnione formularze uwag (Załącznik nr 2 do zarządzenia) można składać:
a) papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, w godzinach urzędowania ( poniedziałek- środa od godz. 7:00 do godz. 15:00, czwartek od
godz. 7:00 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);
b) drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek;
d) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego /urzadtoszek/skrytka.
§ 3. 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów dostępny będzie od dnia
rozpoczęcia konsultacji tj. od 18 stycznia 2022r. do dnia 25 stycznia 2021r.:
a) w
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
w Toszku,
przy
ul.
Bolesława
44-180 Toszek, w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.
b) na
platformie
prezentującej
http://toszek.wdialogu.pl/konsultacje.

Konsultacje

Społeczne

w gminie

Chrobrego

2,

Toszek

tj.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
mgr Piotr Kunce
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2022
Burmistrza Toszka
z dnia 17 stycznia 2022 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Toszek ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2021 r.
poz. 1372),
oraz
Uchwałą
nr
XXVIII/302/2013
Rady
Miejskiej
w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Toszek ( tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2013 poz. 2129), ogłaszam, iż od
18 stycznia 2022r. do 25 stycznia 2022r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie
powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku, których celem jest zbieranie opinii w zakresie
opracowania dokumentu.
Konsultacje społeczne skierowane są do:
a) mieszkańców Gminy Toszek,
Formy konsultacji:
a) zbieranie uwag i opinii w formie elektronicznego formularza na platformie prezentującej Konsultacje
Społeczne w gminie Toszek tj. http://toszek.wdialogu.pl/konsultacje;
b) zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza uwag (Załącznik nr 2
do zarządzenia) w wersji papierowej i elektronicznej w terminie od 18 stycznia 2022r. do dnia
25 stycznia 2022r. ( obowiązuje data wpływu do urzędu).
2. Wypełnione formularze uwag (Załącznik nr 2 do zarządzenia) można składać:
a) papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, w godzinach urzędowania ( poniedziałek- środa od godz. 7:00 do godz. 15:00, czwartek od
godz. 7:00 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);
b) drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek;
Opinie należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag (Załącznik nr 2 do Zarządzenia) oraz dostarczyć do
Urzędu
Miejskiego
w Toszku
w nieprzekraczalnym
terminie
do
25 stycznia
2022r.
w następujący sposób:
a) papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, w godzinach urzędowania ( poniedziałek- środa od godz. 7:00 do godz. 15:00, czwartek od
godz. 7:00 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);
b) drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek;
d) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego /urzadtoszek/skrytka.
Ważne uznaje się jedynie stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do uchwały w sprawie
powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku opatrzone podpisem.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.13.2022
Burmistrza Toszka
z dnia 17 stycznia 2022 r.
"Miejsko-Gminna Rada Seniorów w Toszku"
Konsultacje społeczne – Formularz uwag
Uwagi do treści zawartych w projekcie projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady
Seniorów w Toszku w ramach konsultacji społecznych przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym
formularzu.
1. Informacja o zgłaszającym: [ ] – osoba fizyczna [ ] – instytucja

[ ] – organizacja*

* Proszę o wstawienie znaku X a następnie uzupełnienie poniższej tabeli.

imię i nazwisko
adres do korespondencji
e-mail
tel.
Wpisanie powyżej swoich danych osobowych oraz ich przekazanie wraz z niniejszą ankietą jest
równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów
w Toszku.
Wpisanie swojego numeru telefonu/ e-mail powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej
zgody na jego wykorzystywanie na potrzeby kontaktu związanego ze złożoną ankietą.
Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
25 stycznia 2022 r. w następujący sposób:
a) papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, w godzinach urzędowania ( poniedziałek- środa od godz. 7:00 do godz. 15:00, czwartek od
godz. 7:00 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);
b) drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek;
d) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego /urzadtoszek/skrytka.
Kontakt do koordynatora procesu konsultacji:
Piotr Kunce - Wiceburmistrz:
tel. 32 237-80-00, adres e-mail: wiceburmistrz@toszek.pl.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
dalej „UODO” oraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej „RODO”), niniejszym informujemy,
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
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2. Inspektorem Ochrony Danych na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator
powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bip.toszek.pl, e-mail:
iod@toszek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia
przetwarzania,
a także
prawo
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag i propozycji zgłaszanych
w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów
w Toszku.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konsultacjach do projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej
Rady Seniorów w Toszku
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie
w okresie
niezbędnym
do
realizacji
celu
dla
jakiego
zostały
zebrane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie
Miejskim
w Toszku
zgodnie
z jednolitym
rzeczowym
wykazem
akt
określonym
na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
data, imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi
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