
ZARZĄDZENIE NR B.0050.183.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 
VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego 
oraz w oparciu o uchwałę nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne, w celu uzyskania opinii, uwag i propozycji zmian 
dotyczących zapisów projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia. 

2. Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Informacje o konsultacjach zamieścić: 

1) na stronie internetowej – www.bierun.pl, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu – www.bip.bierun.pl, 

3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14. 

§ 3. 1. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń, posiadający czynne 
prawo wyborcze, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 4. Określić terminy konsultacji: 

1. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 
11 października 2022 r. a termin zakończenia konsultacji na dzień 17 października 2022 r. 

2. dla osób fizycznych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 
dzień 11 października 2022 r., a termin zakończenia konsultacji na dzień 23 października 2022 r. 

§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wyrażenie opinii, uwag i propozycji zmian 
dotyczących zapisów projektu uchwały na udostępnionym formularzu, wzór którego stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w jednej z wymienionych form: 

1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

2) w wersji papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. 
Rynek 14, 43-150 Bieruń, 

3) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl. 

3. Wyrażenie opinii możliwe jest również w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza 
udostępnionego na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – 
www.bip.bierun.pl. 
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§ 6. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołać Zespół Konsultacyjny w składzie: 

1) Sebastian Macioł - Przewodniczący Zespołu, 

2) Wioletta Nieckarz - Członek Zespołu, 

3) Michał Żerdka - Członek Zespołu, 

4) Edward Andrejczuk – Członek Zespołu. 

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Przewodniczący Zespołu. 

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który zatwierdza Burmistrz Miasta. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu. 

§ 7. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 
osób/podmiotów. 

§ 8. Wykonanie i aktualizację zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych. 

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarz Miasta. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.183.2022

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 11 października 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.183.2022 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 11 października 2022 r. 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
służący zebraniu opinii, uwag i propozycji zmian dotyczących zapisów projektu uchwały 

w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia 

Terminy zgłaszania opinii/uwag/propozycji zmian: 

·od 11.10.2022 r. do 17.10.2022 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

·od 11.10.2022 r. do 23.10.2022 r. dla osób fizycznych będących mieszkańcami Gminy Bieruń 

CZĘŚĆ I - DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

□   osoba fizyczna            □   podmiot 

Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu: ………………………….. 

Adres miejsca zamieszkania/ adres siedziby podmiotu: ………………………… 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): …………………….. 

CZĘŚĆ II – UWAGI 

L.p. 
Zapis w projekcie 

uchwały, do którego 
zgłaszane są uwagi  

Opinia / uwaga / propozycja 
zmiany 

 (propozycja nowego brzmienia 
paragrafu, ustępu, punktu) 

Uzasadnienie 

1. 

   

… 

   

…………………………………     ……..……………………………. 
                    (miejscowość, data)                         (podpis ) 

CZĘŚĆ III – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i KLAUZULA 
INFORMACYJNA 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Niżej podpisany, (imię i nazwisko) ..................................................................................................., wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, ul. Rynek 14, 43-150 
Bieruń. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania 
danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: 
iod@um.bierun.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny) będą przetwarzane w celu ustalenia 
wyników konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza 
Miasta Bierunia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. uchwały Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego oraz uchwały Nr XII/9/2016 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania 
danych wskazanych w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach 
przewidzianych prawem oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy dane 
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 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 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (imienia i nazwiska) jest obowiązkowe. Brak podania tych 
danych będzie skutkować nieuwzględnieniem wniesionych uwag. Natomiast dane w postaci Pani/Pana adresu   
e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 ...................................................................... 

  czytelny podpis 
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