ZARZĄDZENIE Nr 18/01/2021
Burmistrza Orzysza
z dnia 22 stycznia 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wniosku Rady
Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz § 1 ust. 1
Uchwały Nr XLIV/298/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Orzysz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 roku poz. 1452) zarządzam co
następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy
miejscowości Mikosze Osada.
§2
Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie stanowiska mieszkańców sołectwa Mikosze
Osada w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada zgodnie z
wymogiem art. 8 ustęp 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 1443).
§3
Celem konsultacji jest uzyskanie stanowiska mieszkańców w celu przedłożenia przez
Radę Miejską w Orzyszu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o
ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada. O ustalenie nazwy
urzędowej do Burmistrza Orzysza zwrócili się mieszkańcy na zebraniu wiejskim we
wrześniu 2020 roku.
§4
Konsultacje obejmują osoby zamieszkujące miejscowość Mikosze Osada, której
dotyczy wniosek o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.
§5
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 25 stycznia 2021 roku

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 1 luty 2021 roku.
§6
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania pisemnych stanowisk
mieszkańców miejscowości Mikosze Osada na dostarczonych formularzach:
1) Przesłanych na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12 -250 Orzysz;
2) Złożonych w skrzynce podawczej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul.
Rynek 3, 12 -250 Orzysz w godzinach pracy;
2. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Informacje o prowadzonych konsultacjach oraz formularze przesłane zostaną do
sołtysa sołectwa Mikosze Osada, który przekaże informacje mieszkańcom.
§7
1.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach umieszczone będzie:
1) na stronie BIP na Internetowej platformie konsultacji społecznych;
2) tablicy ogłoszeń w sołectwie Mikosze Osada.

2.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej
oraz upublicznione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
§8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w

Orzyszu

Załącznik do Zarządzenia 18/01/2021

…………………………………………….., dnia ……………………………………
Miejscowość

data

Formularz
konsultacji społecznych
w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

oświadczam, że stale zamieszkuję na terenie sołectwa Mikosze Osada i biorę udział w
konsultacjach społecznych odpowiadając na pytanie:
Czy jesteś za wnioskiem Rady Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
Mikosze Osada na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 1443
ze zm.)
 ZA
 PRZECIW
 WSTRZYMUJĘ SIĘ

………………………………………………
Podpis

Pouczenie:
Udział w konsultacjach jest dobrowolny. W konsultacjach biorą wyłącznie mieszkańcy
sołectwa Mikosze Osada poprzez głosowanie na niniejszym formularzu.
Głosowanie polega na zaznaczeniu znaku X w jednej wybranej kratce.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób biorących udział w konsultacjach społecznych zarządzonych przez
Burmistrza Orzysza
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza ul. Rynek 3 12 –
250 Orzysz, tel. 87 307 09 30.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iodo@um.orzysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wyniku konsultacji
społecznych w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych t.j. Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia 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.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych tj. imienia i nazwiska jest dobrowolne.
Nieprzekazanie danych skutkować będzie jednak tym, że Pani/Pana głos udzielony w toku
konsultacji nie będzie ujęty w ich wyniku.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

