
ZARZĄDZENIE NR 157.2022 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVI/297/2022 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 maja 2022 r w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu 
„Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy  
Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031 w terminie od 23.11.2022 roku do 28.12.2022 roku. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem zgłaszania uwag stanowi załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, w serwisie internetowym Gminy Iwonicz-Zdrój - www.iwonicz-
zdroj.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik do zarządzenia Nr 157.2022 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY IWONICZ-ZDRÓJ  
na lata 2022-2031 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVI/297/2022 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii 
Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031.  

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 23.11.2022 roku do 28.12.2022 roku. 

Uwagi można składać:  

w formie pisemnej poprzez: 

- formularz uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju www.iwonicz-zdroj.pl 
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju,  

który należy przesłać na adres mailowy:  sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  lub pocztą na adres: Urząd Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, lub dostarczyć do Urzędu Gminy  
w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój; 

- formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
w Iwoniczu-Zdroju oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju www.iwonicz-
zdroj.pl 

- ustnie oraz pisemnie podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się: 

16.12.2022 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w formie zbierania uwag 
(ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego); 

20.12.2022 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w formie otwartego 
spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu konsultacyjnym są proszone o zgłoszenie chęci 
uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  lub telefonicznie 
na numer tel. 13 43 502 12 wew. 142 w terminie do 19.12.2022 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie 
w formie e-mailowej otrzymają zwrotne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. 

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój,  z lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. 

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. 

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, jako załączniki do niniejszej informacji. 
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Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające 
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej i BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6665DC06-3EA3-4DFB-B0FD-6C0B139E6F5F. Przyjęty Strona 2



FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

w sprawie: projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031  

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na 
lata 2022-2031, prosimy o przekazywanie swoich uwag za pomocą formularza. 

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: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  

lub  

- przesłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

lub  

- dostarczyć do Urzędu w Iwonicz-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. 

Przesłanie/przekazanie formularza uwag jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z poniższą klauzulą.   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Iwoniczu-
Zdroju 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Gmina Iwonicz-Zdrój reprezentowana przez  
Burmistrza Gminy Witolda Kocaj z siedzibą w Urzędzie Gminy w Iwonicz-
Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – można się skontaktować poprzez adres email 
 sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  telefonicznie: 13 43 502 12 pisemnie na adres 
siedziby administratora. 
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DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@iwonicz-zdroj.pl, lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA  

art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych 
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 
- realizacji zawartych umów, 
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 
- przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w 
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile 
jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub 
porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego 
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 
osoby, której dane dotyczą 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody  

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres 
wymagany przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

- Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i 
nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 
- Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
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zawarta między stronami umowa.  
W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej 
kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości podjęcia skutecznych działań. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI,  W TYM 
PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 
będą profilowane. 
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