
Zarz4dzenie Nr 571120
Bu rmistrza Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkafcama w ptzedmiocie
projektu uchwaly w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych

Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 5 a ust. 'l iart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p62n. zm.) oraz $ 1 ust.
1, $ 2 ust.2, $ 3 pkt2, S4, $6 ust. 1pkt2 i5, ust.2pktl uchwaly
Nr )fill/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z p62n. zm. (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2016 r.,
poz. 2969 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastepuje :

s1
1 . Przeprowadzi6 konsultacje spoleczne projektu uchwaly w sprawie zmiany

statut6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6ry
stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

2. Konsultacje spoleczne odbywac sig bqdq w formie wylo2enia w siedzibie Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w formie informacji na stronie
internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkaicy Gminy i Miasta
Czerwion ka- Leszczy ny.

4. Konsultacje przeprowadzane bqdq w dniach od 16 do 17 grudnia 2020 roku,
wedlug wykazu okreslonego w ogloszeniu o pzeprowadzeniu konsultacji.

5. Punkt konsultacyjny mie6ci sig w siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

6. Na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, umieszcza siq
na okres od 9 do 17 grudnia 2020 roku, informacjq o przeprowadzeniu
konsultacji waz formularzem zglaszania opinii oraz ogloszeniem
o przeprowadzeniu tych konsultacji, kt6re bqdq trwaly w dniach od 16 do 17
grudnia 2020 roku.

7. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie pzekazana w terminie do
18 grudnia 2020 roku, popzez wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy
i Miasta oraz w formie elektronicznej na stronie BIP Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

s2
Konsultacje spoleczne w sprawie o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1, bqd4 polegai na
wyrazaniu opinii w sprawie bqdqcej przedmiotem konsultacji.

s3
Powolujq Zespol do spraw konsultacji w skladzie

BURMISTRZ
(iMIN} I MIASTA

Czcrwionka-Leszczyny



'1) Alina Ku6ka - przewodniczqca,
2) Sylwia Gruszkiewicz - czlonek.

s4
1. Ustalam tre66 ogloszenia o pzeprowadzeniu konsultacji jak w zaQczniku nr 2 do

n iniejszeg,: Zazqdzenia.
2. Ustalam urzor formulaza zglaszania opinii jak w zalqczniku nr 3 do niniejszego

Zazqdzer'ia
3. Ogloszenir: o pzeprowadzeniu konsultacji podaje siq do publiczne.j wiadomoSci

przez wyvieszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta oraz w formie
elektronic;:nej na stronie BIP Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5
Nadz6r nac wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady.

s6
Zazqdzeni,z lvchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN\ I V1IASTA

Czcru, ronka-[.cszczynY
Zahcznik nr I
do Zanedzenia nr 57112O
BurmistJza Gminy i iasta
Czerwlonka-Leszcztrny
z dnia 8 grudnia 2020 roku

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych Gminy i IUliasta czerwionka-Leszcryny

Na podstawie art.. 35 ust. 1i3 o@z art.40 ust.2 pkt 1 iart.41 ust 1 ustawy z dnia g marca 1990 r,
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. u. z2o2o t., poz.713 z p6zn. zm.), po pzeprowadzeniu w dniach
16-'17 grudnia 2020 r. konsultacji z mieszkarlcami jednostek pomocniczych Gminy i Miasta
Czerwionka-Les::czyny

Rada ieiska uchwala, co nastQpuje:

sr.
w statutach jednostek pomocniczych Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny tj.: solectwa Betk,

solectwa Ksiqzenice, solectwa Palowice, solectwa przegQdza, solectwa 
' 
stanowice, solectwa

szczejkowlce, di.iehicy czenrvionka Karolinka, dzielnicy czinrrionka centrum, dzielnicy czuchow,
dzielnicy Debiefskc, dzielnicy Leszczyny osiedle, dzielnicy Leszczyny stare, osiedl; Malenle -
wprowadza sig nastepujece zmiany:

'l) w statucie solectwa Belk sta.n9,,ia9eso zalqcznik do uchwaly Nr xu450/09 Rady Miejskiej
w CzeMiono:-Les.zczynach zdnia 25wzesnia 2009r. w sprawie nadania Statutu solectwa'Belk
(t.j. Dz. utz.l^/oi. sr. z 2019 t- wz. 3087 z p6zn. zm.) g 33 oizymuje nastepuiece ozmienie: 

-

,s 33. w okresie obowiEzywania .stanu nadzwyczajnogo, stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w soltysa irady soleckiej nie pzepro-wadza sig, a kadencja
dotychczasowego soklsa irady soreckiej ulega pzedtu2eniu oo dnia wyoorbw na nowE
kadencie. lvybory na nowq kadencie peeptowadza sie w terminie 90dni od dnia odwolania
stanu nadayy(zajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.,;

2) w statucie s(rectwa Ksiq2enice.stanowiqcego zaqcznik do uchwaly Nr xu451/09 Rady Miejskiej
w czeMionc,3-Leszczynach z dnia 2s wr2esnia 2oo9 r. w sprawie nadania statutu solectwa
Ksiqzenice (':.j. Oz. Utz. Woj. St. z 2Ot9 r. poz. 3OB8 z p62n. zm.) g 33 otaymuje nastqpulqce
bzmienie:

.."s33.w okresie obowiEzywania stianu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu €pidemii wybor6y sottysa irady soleckiej nie pzeprowadza siq, a kadencja
dotychq'asowego sottysa irady soleckiej ulega pzedluzeniu do dnia wyuorow na noyyq
kadencjg. lvybory na nowe kadenciQ grzeprcwadza siQ w terminie 90dni od dnia odwolania
stanu nadaryczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.,;

3) w statucie s,rectwa Patowice stanowiEcego zatacznik do uchwaty Nr xu45z09 Rady Miejskiej
w czeMionos-Leszczynach z dnia 25 wzesnia 2009 r. w sprawie nadania stiatutu sotectwa
Palowice (tj Dz. Urz. Woj. St. z 2019 r. poz. 3089 z p62n. zm.l S 33 otzymuje 

^;rqije*brzmienie:

"s 33. w okresie obowiqzywania .stanu. nadzwyczajnego, stanu zagtozenia epidemicznego
albo stanu epidemii wyborow sonysa irady soreakiej nie pzeproiadza si{, a r<aoenc;a
dotychczasowego soltysa irady soreckiej ulega pzedrir2eniu do dnaa wyoorow n" no*q
kadenciQ. vvybory na nowE kadencie pzeprowadza sie w terminie godni od dnia odwolania
stanu nadzlvyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.":

2020 r.



4) w Statucie sdectwa Przegedza stanowiacego zalecznik do Uchwaty Nr XU453/09 Rady Miejskiej
w Czerwionos-Leszeynach z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu solectwa
Ptzegedza (lr.j. Dz. Uz. Woj- Sl. z 2019 r. poz. 3090 z p62n. zrn.) S 33 otzymuje nastepujEce
brzmienie:

,S 33. W ok.resie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w sottysa i rady soleckiej nie pzeprowadza siq, a kadencja
dotychczasowego soltysa irady soleckiej ulega pzedlu2eniu do dnia wyborow na nowE
kadencjQ. Vvybory na nowq kadencjQ ptzeprcwadza siQ w terminie 90dni od dnia odwolania
stanu nadary(zajnego, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.';

5) w Statucie sde,:twa Stanowice stanowiacego zalacznik do Uchwaly Nr XU454l09 Rady Miejskiej
w Czenrvioncg-Leszczynach z dnia 25 wzegnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu solectwa
Stanowice (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl. z 2019 t. poz.3}92zp62n. zm.) S 33 otzymuje nastepujece
brzmienie:

,S 33. W okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrczenia epidemicznego
albo stanu €pidemii wybor6w softysa irady soleckiej nie pzeprowadza sig, a kadencja
dotychczasrw:go sottysa irady soleckiej ulega przedluzeniu do dnia wybor6w na nowA
kadencje. lvybory na nowe kadencje pzeprowadza sie w terminie 90dni od dnia odwotania
stanu nadzlvy@ajnego, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.';

6) w Statucie sol,3ctwa Szczejkowice stanowiqcego zaqcznik do Uchwaly Nr XU455/09 Rady
Miejskiej v, Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu
solectwa Szrzejkowice (1.i. Oz. Utz. Woi. Sl. z 2019 r, poz. 3091 z p62n. zm.) S 33 otzymuje
nastQpujqce frzmienie:

,S 33. W okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stianu zagro2enia epidemicznego
albo stanu €pidemii wybor6w soltysa irady soleckiej nie pzeprowadza siq, a kadencja
dotychczasowego sottysa irady soleckie,i ulega peedfu2eniu do dnia wybor6w na nowE
kadencjg. lVyllory na nowq kadencjQ przeprowadza siq w terminie 90dni od dnia odwo+ania
stanu nadayyeajnego, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.',

7) w Statucie dzielnicy Czerwionka Karolinka stanowiqcego zalqc7.nik do Uchwaly Nr XU456/09
Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu
dzielnicy C:en ionka Karolinka (t.j. Dz. Ue. Woj Sl 22016r. poz.5148zp62n. zm.)

$ 31 otzymuje nastQpujace bnmienie:

,S 31. W okresie obowiqzryania stianu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wyborow organ6w dzielnicy g. rady dzielnicy i zarz4du dzielnicy
nie przeprou/arlza sie, a kadencja dotychczasowych organdw ulega pzedluzeniu do dnia
wybor6w orgal6w na nowq kadencje. Wybory na nowq kadencje peeptowadza sie w terminie
90dni od cnia odwotania stanu nadzwyczajnego, stanu zagtozenia epidemicznego lub stanu
epidemii.';

8) w Statucie di:ielnicy CzeMionka Centrum stanowiecego zalEcznik do Uchwaly Nr XU457l09 Rady
Miejskiej w tlzeMionce-Leszczynach z dnia 25 wzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu
dzielnicy Cz,:rvrionka Centrum (Dz. Utz. Woj. Sl. Nr 191 poz. 3466 z 30 pazdziernika 2009 r.

z p62n. zm.l S 35 otrzymuje nastQpuiEce bzmienie:

,S 35. W okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagtozenia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w organ6w dzielnlcy tj. rady dzielnicy i zazqdu dzielnicy
nie pzepro\uadza sie, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega pzedluzeniu do dnia
wybor6w orgal6w na nowE kadencje. Wybory na nowe kadencje ptzeprcwedza sie w terminie
90 dni od cinia odwo+ania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu
epidemii.';

9) w Statucie dzielnicy Czuch6w stianowiEcego zalEcznik do Uchwaty Nr XU458/09 Rady Miejskiej
w Czerwionos-Leszczynach zdnia 25 wzesnia 2009 r. w sprawie nadanaa Statutu dzielnicy
Czuch6w (Dz. Utz. Woj Sl. Nr 19'l poz. 3467 z3O pa2dziemika 2OOg t. z p62n. zm.\
S 35 otrzymuie nastepujEce brzmienie:



"S 35. W okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii \ yborow organ6w dzielnicy tj. rady dzielnicy i zaeqdu dzielnlcy
nie pzeprori,adza sie, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega pzedluzeniu do dnia
wyborow orgalow na nowE kadencjQ. wybory na nowE kadencjQ ptzeptowadza sie w terminie
90dni od cni.r odwolania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii.';

10) w statucie (lzielnicy Debieisko stanowiqcego zalacznik do uchwaly Nr xu459/09 Rady Miejskiej
w czeMionc,!-Leszczynach z dnia 25 wtzesnia 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnici
Debierlsko ',Ol. Ua. Woj S! Nr 191 poz. 3468 z 30 paZdziemika 20Og r. z pOZn. zm.)
S 35 otrzymuie nastqpujqce bzmienie:

..,S35.W okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w. organ6w dzaetnicy g. rady dzietnicy i zarz)ou dzielnicy
nie przeprovariza sae, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega ,zedluzeniu do dnia
ltrybol6w orgal6w na nowq kadencje. wybory na nowq kadencje pzeprowadza siQ w terminie
90dni od cnia odwo+ania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrczenia epidemicznego lub stanu
epidemii.";

11) w statucie rizielnicy Leszczyny osiedle stanowiecego zalEcznik do uchwaly Nr xu46oio9 Rady
Miejskiej w (lzerwionce-Leszczynach z dnla 25 wzesnia 2009 r- w sprawie nadania statutu
dzielnicy Leszoryny osiedle (Dz. urz. woj. st. r,tr tgt wz. 3469 z 30 pa2dziemika 2oog r. z p62n.
zm.) S 35 otn:ymuje nastQpujece bzmienie:

..,s 35. w ol..resie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stianu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wyborow. organ6w dzielnicy tj. rady dzielnicy i zarzidu dzietnicy
nie prz€prowadza sie, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega przedluzeniu do dnia
!/ybol6w organ6w na nowe kadencje. h/ybory na nowq kadencje pzeprbwadza sig w terminie
90dni od cnia odwolania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznegb lub stanu
epidemii.';

12) w statucie dzielnicy Leszczyny stare stianowiEcego zatqcznik do uchwaly Nr xu461log Rady
Miejskiej w rlzerwionce-Leszczynach zdnia 25\rzesnia 2oogr. w sprawie nadania statutu
dzielnic-y Leszczyny stare (Dz. Yz wojr st. Nr tgt poz. u7o z3o paldzie.nika 2oog t. z p6zn.
zm.) S 35 ot,::yrluje nastQpujqce brzmienie:

. ,,s 35. w okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w . organ6w dzielnicy tj. rady dzielnicy i zazqdu dzietnily
nie pzeprowadza siQ, a kadencja dotychczaso\i/ych organ6w ulega pzedluzeniu do dnia
wybor6w orgal6w na nowe kadenciQ. wybory na nowq kadenciQ pzeprowadza sie w terminie
90dni od cnia odwotania stanu nadzwyczajnego, stanl zagroiinia epidemicznegb lub stanu
epidemii.";

13) w statucie os edla Malenie stanoliqcego zalqcznik do uchwaty Nr xu462l09 Rady Miejskiej
w CzeMionol-Leszczynach z dnia 25 wzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu osiedia Maienie
(Dz. Utz. \ ,oj. Sl. Nr 191 poz. U7't 230 paadziernlka 2OOg t. zp62n. zm.) S 34 otrzymuje
nastepujece czmienie:

"s 34. W okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicanego
?lbo stanu epidemii wyborow zanqdu osiedla nie pzeprow-dza siq,' a kadencja
d-oiychczasowilgo zazqdu osiedla ulega przedluzeniu do dnia wybor6w na nowq kadencjq.
wybory na nowq kadencie pzeprowadza siQ w terminie go dni od dnia odworania stanu
nadzwyczajner;o, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.,.

s2.
nfykonanie uchriraly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku urzedolvym

Wojew6dztwa Slqst:iego.

t
wsb

It a nca Al NY

rsln

[!\r,j

l

izewsk



Zalqcznik nr 2
do Zarzqdzenia nr 571120
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia I grudnia 2020 roku

OGLOSZENIE

na podstawie $ 4 ust. 2 uchwaly Nr )fill/253/16 Rady Miejskiej
rv Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 20'16 roku

w ';prawie ustalenia zasad i trybu pzeprowadzania konsultacji
z mi€szkancami Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z p62n. zm.

(Dz. Urz. Woj. Sl. 22016 r., poz. 2969 z p62n. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ogtasza vr clniach 16 - 17 grudnia 2020 roku dla mieszkaric6w Gminy i Miasta
Czerwion <a-Leszczyny konsultacje spoleczne w przedmiocie projeku uchwaly
w sprawier zmiany statut6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyn'y

7. Pzedrnirrt konsultacji: projekt uchwaly w sprawie zmiany statutdw jednostek
pomo<:niczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Konsultacje pzeprowadzone bedq wg nastqpujqcego harmonogramu:

Data Urzqd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9 (pok6j nr 10)
16.12.2020 r. 7.30-18.00
17.12.2020 r.

3. Konsultacje na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
bqdq tmaty 16 i '17 grudnia 2O2O roku.

4. Konsultacje polegad bgdq na kierowaniu do Uzqdu Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny pisemnych opinii mieszkaric6w Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wedfug wzoru stanowiqcego zatEcznik nr 3 do
n in ief sze go Zazqdzenia.

l lrc r/vNY

UrJ

'er T,uhtwsti

BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

Czerwtonka-Leszc4mY

7.30-18.00

5. Upravvni,rnymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkaficy: Belku, Ksiq2enic,
Stanorvh, Szczejkowic, Pzegqd4, Palowic, Czuchowa, Dqbieriska,
Czerwionki Centrum, Czenrvionki Karolinki, Leszczyn Osiedla, Leszczyn
Starych, Malenia.

Czen



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-lrszczyny
Zahcznik nr 3
do Zarzqdzenia m 571120
Burmistrza Gminy i Miasta
CzerwlonXa-Leszczyny
z dnia I grudnia 2020 r.

1

2

Formulaz zglaszania opinii

Projekt uchwaly w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych Gminy
i Miastzr Czenrvionka-Le szczy ny.

Opinia do projektu uchwaly w sprawie zmiany statut6w jednostek
pomocniczych Gminy i Miasta Czenlrionka-Leszczyny:

3. lnformacje o zglaszajqcym opinig:

1) lmiq, i nazwisko:

2) Adres zamieszkania:

Podpis

KLAUZULA IiIFORUACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOI'YYCH NA PODSTAWE
PRZEPISoW PRAWA

Realizujqc obowqzek prawny wynikajEcy sie art. 12 i 13 RozpozEdzenia parlamentu Europejskiego
i Rady (uE) 20'161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z pzetwazanien danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozpozadzenie o ochronie danych ,RoDo'), informujemy
o zasadach przelwatzania Pani/Pana danych osobowych oraz o ptzyslugujecych pani/panu prawach
z tym v iEzanycll.

1. Administratrrem Pani/Pana danych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibq
ptzy ul. trarkowej 9, 44-230 Czerwionke-Leszczyny, reprezentowana peez Burmistza.

2. W ptzypadku pytan bEd2 wqtpliwosci w sprawach zwiqzanych z pzetwazaniem Twoich
danych (,sobowych informujemy, i2 zostal ,qyzna?2.ony lnspektor Ochrony Danych w Uzedzie
Gminy I l\iliasta czerwionka-Leszczyny pan wojciech G6recki. Mozna siQ z Nim skontaktowac
wysylaje: nlaila na adres iod@czerwionka-leszczvnv.ol lub telefonicznie 694 44:| 226.



3. Twoje dane osobowe pzetwazane sq na podstawie obowiezujqcych pzepis6w prawa,
tj.art.5aust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz.
U.2202)r,poz.713z962n.zm.) oraz S 1ust 1,S2ust.2, g3pkt2,S4,S6ust. t pkt2
i 5, ust. 2 pkt 1 uchwaly Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia
20 maja 20'16 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszl€lrcami Gminy i Miasta Czenvionka-Leszeyny z p62n. zm. (Dz. Urz. Woj. Sl.
22016 r., p'Jz. 2969 z p62n. zm.l

4. PanlPara dane osobowe pzetwazane sq w celu/celach wypelnienia obowi+k6w prawnych
ciq2qcycn na Administratoee, tj. rozpateenie opinii do pzeprowadzanych konsultacji
spolecznyclr lub jest to niezbgdne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznvm albo w ramach sprawowania w{adzy publicznej powiezonej Administratorowi.

5. W zwiqzku z pz.eltlarzaniem danych w celu/celach, o kt6rych mowa u, pkt 4, odbiorcami
Pani/Parra danych osobowych mogq by6:
a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce na

zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie iw celach, kt6re wynikajq z pzepis6w
powszechnie obowiEzujacego prawa;

b) podrnioty, kt6re na podstawie pzepis6w prawa bqdz stosownych um6w podpisanych
z y'dnrinistratorem p.z:etwarzaiq dane osobowe dla ktorych Administratorem jest
Bunnistz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

6. Pani/Parra dane osobowe bedq pzechowywa ne peez okres niezbqdny do realizacji
celu/celdw okreslonych w pkt 4, a po tym czasie pzez okres oraz w zakresie wymaganym
Wzez Vzepisy powszechnie obowi+ujEcego prawa, w szczeg6lnosci ze wzglQdu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badai naukowych lub historycznych lub cete
statystyczne.

7. W zwiqzku z p'zelitarzanie,Il. Pani/Pana danych osobowych pzyslugujE pani/panu
nastepujqce uprawnienia:
a) pravro dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) pravro do zqdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w pzypadku, gdy

danr) sa nieprawidlowe lub niekompletne;
c) prarro do zEdania usuniQcia danych osobowych (Ew. ptawo do bycia zapomnianym),

w przypadku, gdy:

- dane nie sa ju2 niezbgdne do cel6w, dla kt6rych byly zebrane lub w inny spos6b
przetwazane,

- nir: ma podstawy prawnej do pEetwarzania danych osobowych,

- osoba, kt6rej dane dotyczq wnosi sprzeciw wobec pzetwazania i nie wystQpujq
nedzEdne prawnie uzasadnione podstawy przetwazania,

- dane osobowe pzetwazane sE niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszE byc usuniete w celu w]rwiqzania siQ z obowiEzku
w,/n ikajqcego z pzepis6w prawa;

d) prav/o Co 2edania ograniczenia ptzetwatzania danych osobowych -w przypadku, gdy:

- osioba, ktorej dane dotyczq kwestionuje prawidlowosc.danych osobowych,

- przetwazanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, kt6rej dane dotycza,
sF zeciwia sie usuniQciu danych, Zqdajqc w zamian ograniczenia ich
w.,/kozystywania,

- Administrator nie potrzebuje ju2 danych dla swoich cel6w, ale osoba, kt6rej dane
d('tyczq, potzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

- osioba, kt6rej dane dotyczq, wniosla spzeciw wobec pzetwazania danych - do
c2asu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sq
nadzedne wobec podstawy sprzeciwu;

e) pravyo sprzeciwu wobec pzetwazania danych - w pzypadku, gdy lecznie spelnione sq
naslQpujace pzeslanki:

- zaistniejq przyczyny z\riqzane z Pani/pana szczeg6lnq sytuacjq,
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- dane pzetwazane sq w celu wykonania zadania realizowanego w interesie

publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powiezone.i

Administratorowi, z wyjatkiem sytuacji, w kt6rej Administrator wykaze istnienie

wa2nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych,

nadrzQdnych wobec interes6w, praw i wolnosci osoby, kt6rej dane dotyczq, lub

p(dstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczei;

0 ze urzllledu na faK, i2 iedynq pzeslankq pzetrtazania danych osobowych stanowi

prz€pis prawa, nie pzysluguje Pani/Panu prawo do pzenoszenia danych.

8. W pzy.oadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem pzetwazaniu pzez

Administratlra Pani/Pana danych osobowych, pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego wlaSciwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa

UzQdu ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie ptzez Pani4Pana danych osobowych iest obowiqzkowe, gdyz przeslanke

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Pani/Pana dane nie bgdq pzetwazane w spos6b zautomatyzowany i nie bqdq profilowane.


