
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/307/2022 

RADY GMINY ZARZECZE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

celem zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw Gminy Zarzecze oraz statutu Osiedla 

Mieszkaniowego w Zarzeczu 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

r poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 kwietnia 

2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszańcami Gminy 

Rada Gminy Zarzecze uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Zarzecze, zamieszkałymi 

w sołectwach: Zarzecze, Siennów, Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie, Rożniatów, Kisielów, Łapajówka, 

Pełnatycze oraz Osiedlu Mieszkaniowym w Zarzeczu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmiany 

statutów sołectw oraz statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu. 

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie danego sołectwa 

Gminy Zarzecze oraz Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady 

Gminy Zarzecze. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 19 grudnia 2022r. do dnia 30 grudnia 2022r. 

w formie ankiety. 

4. Projekty zmiany statutów sołectw oraz projekt zmiany statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu 

udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji: 

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Zarzecze – pokój nr 8, 

2)  na stronie internetowej Gminy Zarzecze: https://gminazarzecze.pl/  w zakładce: Konsultacje społeczne/ 

Statuty sołectw Gminy Zarzecze. 

3) u sołtysów sołectw i przewodniczącego rady osiedla. 

§ 2. 1. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej 

uchwały: 

1) Mieszkańcy zostaną poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały 

poprzez: 

a) publikację informacji na stronie internetowej Gminy Zarzecze:www.gminazarzecze.pl; 

b) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze oraz na tablicach ogłoszeń 

znajdujących w pobliżu miejsc zamieszkania; 

d) wyłożenie informacji u sołtysów i przewodniczącego rady osiedla. 
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2) Ankietę będzie można pobrać: 

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Zarzecze – pokój nr 8; 

b)   na stronie internetowej Gminy Zarzecze: https://gminazarzecze.pl/  w zakładce:  Konsultacje 

społeczne/ Statuty sołectw Gminy Zarzecze. 

c) u sołtysów sołectw i przewodniczącego rady osiedla. 

3) Wypełnione i podpisane ankiety należy najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022r: 

a) złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zarzecze – pokój nr 8; 

b) złożyć u sołtysa danego sołectwa lub przewodniczącego rady osiedla; 

c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze; 

e) przesłać pocztą elektroniczną na adres:ugzarzecze@post.pl 

2.  W przypadku przesłania ankiety pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

§ 3. 1. Uprawnieni w trakcie konsultacji odpowiedzą na pytanie: 

1) Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie sołectwa zgodnie z projektem? 

2) Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu zgodnie 

z projektem? 

2. Wzory ankiet stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały. 

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy. 

4. Wyniki konsultacji w postaci sporządzonego protokołu analizy z przeprowadzonych ankiet, podane 

zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze oraz 

na stronie internetowej Gminy Zarzecze: https://gminazarzecze.pl/ w zakładce: Konsultacje społeczne/Statuty 

sołectw Gminy Zarzecze. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarzecze. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 

 

 

Małgorzata Byrwa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/307/2022 

Rady Gminy Zarzecze 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

ANKIETA 

 Zmiana Statutu Sołectwa ……………………………………… 

    (wpisać nazwę sołectwa) 

Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie sołectwa zgodnie z projektem?  

TAK    

NIE      

WSTRZYMUJE SIĘ   

Opinie/komentarze……………………………………………………………………………. 

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

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

Imię  …………………………………………………….…… 

Nazwisko …………………………………………………………. 

Adres  ………………………………………………………….. 

Informacja: 

Udzielając odpowiedzi na pytanie stawia się znak X tylko w jednej kratce. Odpowiedź na pytanie uważa 

się za nieważną, jeżeli nie postawiono znaku X w żadnej kratce, postawiono dwa lub trzy znaki, albo 

zamalowano kratkę. Podanie danych jest niezbędne z uwagi na konieczność wykazania, że głosował 

mieszkaniec Gminy Zarzecze, który posiadał czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Zarzecze. 

Oświadczam, że zamieszczone dane są prawdziwe. 

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

przetwarzanych w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie 

obowiązków przez pracowników Urzędu Gminy Zarzecze, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………………………….. 

data i  podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), 

zwanego „RODO”, poniżej informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco 

jest Wójt Gminy Zarzecze. Kontakt z administratorem: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze, 

tel. (16) 640-15-29, e-mail: ugzarzecze@post.pl 
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2. Inspektor ochrony danych: Wójt Gminy Zarzecze wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można 

się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych oraz wykonywania przez 

Panią/Pana praw przysługujących na mocy powołanego na wstępie rozporządzenia. Kontakt z inspektorem 

ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail:  rodo.gmina@zarzecze.itl.pl  lub telefonicznie na  

nr tel. (16) 640-15-29 wew. 28 oraz pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Zarzecze lub statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu za 

zgodą osoby, której dane dotyczą - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz przepisów prawa miejscowego 

(Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy). 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane: 

1) organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

2) podmiotom, którym udostępnienie danych jest niezbędne do świadczenia usług na rzecz administratora 

(podmioty obsługujące system informatyczny, operatorzy pocztowi, kurierzy itp.). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu właściwych terminów wynikających  

z kategorii archiwalnej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r, Nr 14, poz. 67). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz do ich otrzymania, 

2) żądania ich sprostowania (sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych), 

3) żądania ograniczenia przetwarzania, 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane przetwarzanie są 

niezgodnie z prawem. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie spowoduje 

niemożność wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 

 

 

..…………………………………… 

(podpis składającego oświadczenie) 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 

 

 

Małgorzata Byrwa 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/307/2022 

Rady Gminy Zarzecze 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

ANKIETA 

 Zmiana Statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu 

Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie Osiedla  

Mieszkaniowego w Zarzeczu zgodnie z projektem?  

TAK   

     

NIE      

WSTRZYMUJE SIĘ   

Opinie/komentarze……………………………………………………………………………. 

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

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

Imię  …………………………………………………….…… 

Nazwisko …………………………………………………………. 

Adres  ………………………………………………………….. 

Informacja: 

Udzielając odpowiedzi na pytanie stawia się znak X tylko w jednej kratce. Odpowiedź na pytanie uważa 

się za nieważną, jeżeli nie postawiono znaku X w żadnej kratce, postawiono dwa lub trzy znaki, albo 

zamalowano kratkę. Podanie danych jest niezbędne z uwagi na konieczność wykazania, że głosował 

mieszkaniec Gminy Zarzecze, który posiadał czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Zarzecze. 

Oświadczam, że zamieszczone dane są prawdziwe. 

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

przetwarzanych w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie 

obowiązków przez pracowników Urzędu Gminy Zarzecze, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………………………….. 

data i podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), 

zwanego „RODO”, poniżej informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco 

jest Wójt Gminy Zarzecze. Kontakt z administratorem: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze, 

tel. (16) 640-15-29, e-mail: ugzarzecze@post.pl  

2. Inspektor ochrony danych: Wójt Gminy Zarzecze wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można 

się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych oraz wykonywania przez 

Panią/Pana praw przysługujących na mocy powołanego na wstępie rozporządzenia. Kontakt z inspektorem 

ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail:  rodo.gmina@zarzecze.itl.pl  lub telefonicznie na  

nr tel. (16) 640-15-29 wew. 28 oraz pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Zarzecze lub statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu za 

zgodą osoby, której dane dotyczą - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz przepisów prawa miejscowego 

(Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy). 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane: 

1) organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

2) podmiotom, którym udostępnienie danych jest niezbędne do świadczenia usług na rzecz administratora 

(podmioty obsługujące system informatyczny, operatorzy pocztowi, kurierzy itp.). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu właściwych terminów wynikających  

z kategorii archiwalnej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r, Nr 14, poz. 67). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz do ich otrzymania, 

2) żądania ich sprostowania (sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych), 

3) żądania ograniczenia przetwarzania, 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane przetwarzanie są 

niezgodnie z prawem. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie spowoduje 

niemożność wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 

 

 

..…………………………………… 

(podpis składającego oświadczenie) 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 

 

 

Małgorzata Byrwa 
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