
ZARZĄDZENIE NR B.0050.227.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. opinii mieszkańców Bierunia na temat działalności 
Straży Miejskiej w Bieruniu

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) i 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,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Przeprowadzić konsultacje społeczne, w celu uzyskania opinii mieszkańców Bierunia w przedmiocie 
działalności Straży Miejskiej w Bieruniu.
§ 2.1. 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.

§ 3.Poinformować mieszkańców o konsultacjach w formie ogłoszenia informacji:

a) na stronie internetowej Urzędu,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

c) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz na miejskich tablicach ogłoszeniowych.

§ 4.Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 10 grudnia 2018 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 31 grudnia 2018 r.

§ 5.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

a) złożenie kwestionariusza ankietowego w:

- Urzędzie Miejskim w Bieruniu – ul. Rynek 14,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – ul. Jagiełły 1,

- Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – ul. Warszawska 270,

- Bieruńskim Centrum Usług – ul. Chemików 39,

- Bieruńskim Ośrodku Kultury – ul. Spiżowa 4,

- Szkole Podstawowej nr 1 – ul. Krakowska 30,

- Szkole Podstawowej nr 1 (byłe gimnazjum) – ul. Licealna 17 a,

- Szkole Podstawowej nr 3 – ul. Węglowa 11,

- Szkole Podstawowej nr 3 (byłe gimnazjum) – ul. Warszawska 294,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1- ul. Chemików 45,

- Przedszkolu nr 1 – ul. Chemików 33,

- Przedszkolu nr 2 – ul. Warszawska 230,

- Przedszkolu nr 3 – ul. Bociania 1,

- Filii Przedszkola nr 2 – ul. Bijasowicka 58,

- Filii Przedszkola nr 2 – ul. Mielęckiego 29,
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- Filii Przedszkola nr 1 – ul. Kamienna 17,

- Pływalni – ul. Kadłubowa 15,

- Pływalni – ul. Węglowa 11,

- Hali Sportowej – ul. Warszawska 294 a,

- Hali Sportowej – ul. Szarych Szeregów 15,

b) przesłanie kwestionariusza ankietowego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub 
skanu kwestionariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl,

c) wypełnienie kwestionariusza ankietowego w formie online poprzez witrynę określoną na stronie 
internetowej Urzędu.

2. Wzór kwestionariusza ankietowego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.

2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport, który podlega opublikowaniu do 30 dni od zakończenia 
konsultacji społecznych:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej

b) na stronie internetowej Urzędu

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

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

§ 8.Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Sekretarzowi Miasta, 
każdemu w zakresie swoich praw i obowiązków.
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 (WZÓR) 

ANKIETA DOTYCZĄCA OPINII MIESZKAŃCÓW BIERUNIA NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 

1. Czy korzystał Pan/Pani od 2015 r. z pomocy Straży Miejskiej w Bieruniu? 

a. Tak – jeden raz 

b. Tak – kilka razy 

c. Nie, ale byłem świadkiem interwencji 

d. Nie, ale sam byłem poddawany kontroli / zostałem ukarany mandatem bądź 

pouczeniem 

e. Nie 

 

2. Jak Pan/Pani ocenia pracę Straży Miejskiej w Bieruniu? 

a. Bardzo dobrze 

b. Raczej dobrze 

c. Średnio 

d. Raczej źle 

e. Źle 

f. Nie mam zdania 

 

3. Czy Pana/Pani zdaniem Straż Miejska w Bieruniu powinna: 

a. Funkcjonować nadal w dotychczasowym kształcie 

b. Nadal funkcjonować, ale jej praca wymaga wdrożenia zmian  

c. Zostać zlikwidowana  

 

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi (b) lub (c) na pytanie nr 3 prosimy  

o sprecyzowanie/uzasadnienie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Imię i  nazwisko   ………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia    ………………………………………….. 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).  

Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. opinii mieszkańców Bierunia na temat 

działalności Straży Miejskiej w Bieruniu. Podstawa prawna: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane nie 

będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych jest podmiot 

świadczący usługi informatyczne wspierające wykonanie przedmiotowego zadania, tj. firma Rekord Sl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 

Kasprowicza 5. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, tj. do opracowania 

zbiorczych wyników konsultacji społecznych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo 

skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.227.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 10 grudnia 2018 r.
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