ZARZĄDZENIE NR 2/2022
WÓJTA GMINY GRYBÓW
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy
Grybów do roku 2030
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1057) w związku z Uchwałą
Rady Gminy Grybów Nr XXVIII/285/2021 z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030 - zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwoju
Gminy Grybów do roku 2030”.
2. Termin przeprowadzenia konsultacji dokumentu wyznacza się od 4 stycznia
2022 r. do 11 lutego 2022 r.
3. Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Gminy Grybów pod
adresem www.gminagrybow.pl w zakładce Konsultacje społeczne projektu
Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030 oraz dostępny jest w Urzędzie
Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pokój nr 2.
4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej za pomocą
formularza konsultacyjnego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
zarządzenia.
5. W dniu 11 stycznia 2022 r. w godzinach od 8,00 do 15,00 w siedzibie
Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pokój nr 2,
prowadzony będzie dyżur konsultacyjny w celu zebrania ewentualnych uwag do
projektu dokumentu.
6. Konsultacje obejmują zasięgiem sąsiednie gminy, mieszkańców gminy
Grybów oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie w Krakowie.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy Grybów.
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§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz
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Załącznik do zarządzenia Nr 2/2022
Wójta Gminy Grybów
z dnia 3 stycznia 2022 r.
Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku
2030

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje

Lp.

Fragment
projektu Strategii
Rozwoju do
którego odnosi
się uwaga
(np. rozdział,
strona)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1.

2.

…

Informacja o zgłaszającym:
imię i nazwisko/
nazwa organizacji
e-mail / tel.

Wypełniony formularz należy:
·przesłać na adres mailowy: sekretarz@gminagrybów.pl lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów ul. Jakubowskiego 33 lub
dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy.
Przesłanie/przekazanie formularza uwag jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
– konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów do
roku 2030
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej
„RODO”, administrator informuje, iż:
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów
reprezentujący Gminę Grybów z siedzibą w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33330 Grybów tel. 18 445 02 04.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się
Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę
elektroniczną iodo@gminagrybow.pl, oraz pocztę elektroniczną Administratora
wojt@gminagrybow.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów 2030 roku
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora
danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw.
z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057) oraz Uchwałą Rady Gminy Grybów Nr
XXVIII/285/2021 z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów
do roku 2030 oraz Uchwałą Nr XXXVII/337/2010 Rady Gminy Grybów z dnia
26 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Grybów (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 550 poz. 4156) oraz z Uchwałą Nr XXXVII/226/21 Rady Gminy Grybów z dnia
22 czerwca 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów do 2030 roku.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach
konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030.
6. Dostęp do danych będą posiadali pracownicy Urzędu Gminy Grybów
zaangażowani w proces opracowania strategii rozwoju oraz osoby i podmioty
współpracujące z Administratorem danych na podstawie stosownych upoważnień
do przetwarzania danych osobowych lub umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
7. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
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8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych; do sprostowania
(poprawiania) swoich danych lub ich uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o wyrażona zgodę oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein
i Islandię).
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
także profilowane.
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